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РОЗВИТОК ІНТЕРНЕТУ, ЯК КЛЮЧОВИЙ ФАКТОР ВПРОВАДЖЕННЯ 

ЕЛЕКТРОННОЇ ДЕМОКРАТІЇ 

 

Розвиток Інтернету являє собою ключовий аспект впровадження 

електронної демократії на відповідній території. 

За даними World Internet Statistics кількість Інтернет користувачів станом 

на 2019 рік в світі складає 4,442 млрд осіб, при тому, що світова статистика 

зростання Інтернету з 2000 року складає 1125% [1]. 

Особливо значною є динаміка зростання чисельності користувачів у 

Африці та на Близькому Сході, а також співвідношення кількості активних 

користувачів до загальної чисельності населення в Північній Америці та 

Європі. 

Приведені данні свідчать про те, що охоплення Інтернетом більш ніж 85% 

населення є важливим маркером насиченості суспільства інструментами 

електронної демократії. Виникає певний сіллогізм, за яким у  демократичному 

суспільстві, яким ми, апріорі, вважаємо країни Північної Америки та Європи  є 

найбільша питома вага користувачів Інтернету серед населення країни. 

Розвиток Інтернет-технологій в країнах забезпечує рух країни до 

справжнього демократичного управління, а обмеження Інтернету забезпечують 

повернення до авторитарного управління. 

Умовна критична маса, тобто достатня кількість користувачів Інтернету, 

створює інтелектуальну та фізичну базу електронної демократії, що забезпечує 

її включення у процеси публічного управління. Встановлено, що в 

демократичних країнах кількість користувачів Інтернету відповідає рівню 

демократизму суспільства. Це означає апріорі високий рівень  демократії у 

відповідних країнах, та інтегрованість електронних інструментів в механізм 

реалізації демократичного публічного управління. 

Таблиця 1 Співвідношення чисельності населення та кількості 

користувачів Інтернету [1] 

Регіон світу Населення 
Питома вага 

в світі 

Кількість 

користувачів 

інтеренту 

Питома вага 

корист. до 

чисельності 

населення 

Зростання 

2000-2019 р 

Питома вага 

в світовому 

інтернеті 

Африка 1,320,038,716 17.1 % 525,148,631 39.8 % 11,533 % 11.9 % 

Азія 4,241,972,790 55.0 % 2,200,658,148 51.9 % 1,825 % 49.8 % 

Європа 829,173,007 10.7 % 719,413,014 86.8 % 585 % 16.3 % 

Латинська 

Америка/Кариби 
658,345,826 8.5 % 447,495,130 68.0 % 2,377 % 10.1 % 

Близький Схід 258,356,867 3.3 % 173,576,793 67.2 % 5,184 % 3.9 % 

Північна Америка 366,496,802 4.7 % 327,568,628 89.4 % 203 % 7.4 % 



Австралія/Океанія 41,839,201 0.5 % 28,634,278 68.4 % 276 % 0.6 % 

Світ разом 7,716,223,209 100.0 % 4,422,494,622 57.3 % 1,125 % 100.0 % 

Також, важливими умовами для впровадження електронної демократії в 

країні є забезпечення доступу громадян до Інтернету та різних соціальних 

мереж, обмеження контролю над громадянами у певних аспектах застосування 

Інтернет-технологій тощо. 

Література 

1. World Internet Stats URL: https://www.internetworldstats.com/stats.htm (дата 

звернення: 03.03.2020). 
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ТРАНСФОРМАЦІЯ РИНКУ ПРАЦІ У СФЕРІ ТОРГОВИХ ПОСЛУГ 

 

Вітчизняний ринок праці характеризується постійними трансформаціями, 

які обумовлені змінами у економічній, політичній та юридичній площинах. Ці 

процеси впливають на суспільний розвиток і конкурентоспроможність 

національної економіки. З одного боку, ринок праці – елемент економічної 

системи, від якого залежать вектор і темпи макроекономічної динаміки, а з 

іншого – він опосередковує вплив макроекономічної політики та 

макроекономічного розвитку на добробут населення та стан багатьох 

соціальних процесів, зокрема забезпечує розподіл винагороди за працю. Ринку 

праці належить важлива роль у забезпеченні успіху ринкових реформ. 

Торгівля - один з найдавніших видів діяльності людини. Можна розділити 

сферу торгівлі на виробничі підприємства і торгові підприємства. Вони в свою 

чергу поділяються на сферу постачання і сферу продажу виробленої продукції. 

Сфера постачання включає в себе закупівлю сировини, матеріальних ресурсів, а 

сфера продажу в свою чергу підрозділяється на відділ маркетингу, відділ 

логістики і відділ продажів.  

Маркетинг - управління фірмою або підприємством, згідно з якою дозвіл 

проблем і задоволення потреб споживачів веде до комерційного успіху 

організації і приносить користь суспільству. 

Логістика - частина економічної науки, предмет якої полягає в організації 

раціонального процесу просування товарів і послуг від постачальників 

сировини до споживачів, функціонування сфери обігу продукції, товарів, 

послуг, управління товарними запасами, створення інфраструктури руху 

товару. 
Відділ продажів в першу чергу зайнятий пошуком нових клієнтів. Туди 

можна віднести такі професії як мерчендайзери, супервайзер, торговий агент, 
промоутер, бренд-менеджер, PR-менеджер. Торговельні підприємства 
поділяються на відділ закупівлі і відділ продажів товару. У відділі закупівель 
приймаються рішення про закупівлю товарів, укладаються контракти на 

https://www.internetworldstats.com/stats.htm


поставку продукції. У відділ продажів здійснює безпосередній продаж самого 
товару клієнтам (табл. 1). 

Таблиця 1 Посадові обов’язки працівників у сфері торгових послуг 

Посада Функціональні обов’язки 

Мерчендайзер займається викладкою товару, збором даних з торгових точок щодо 

наявності товару, володіє інформацією щодо потреб клієнтів, а також 

про товари, які користуються найбільшим попитом 

Супервайзер контролює роботу торгових представників з певними марками товарів, 

контролює продаж в роздрібних мережах, шукає нових клієнтів, 

виконує замовлення на поставку певних товарів від підприємств 

торгівлі 

Торгівельний 

агент 

особа, яка продає товари одного або декількох підприємств за 

договором , діючи на ринках з високою конкуренцією 

Промоутер особа або група осіб, що займається цілеспрямованою рекламою 

товару з метою просування його на ринок 

Бренд-

менеджер 

менеджер, відповідальний за формування бренду чи портфелю брендів 

компанії 

PR-менеджер спеціаліст, що займається формуванням і підтримкою позитивної 

громадської думки про компанію, персону (людину), продукт (товар), 

подію 

Керівниками підприємств як правило є комерційні директори. 
Комерційний директор здійснює посередницьку діяльність з метою реалізації 
виробленого підприємством (організацією) товару за ціною, що забезпечує 
отримання та зростання прибутку. Якщо говорити про збірний профілі 
кандидата, то він такий: вища освіта, права категорії «B», досвід в сфері 
продажів, активність, комунікабельність, націленість на результат, 
доброзичливість, уміння зацікавити. 

Отже, відбуваються постійні трансформації, з'являються нові технології, а 
разом з ними і нові професії в сфері торгових послуг. 

Література 

1. Цимбал О. І., Ярош О. М. Трансформація економічної системи та ринку 
праці в Україні: проблеми гармонізації механізмів розвитку та 
регулювання. Соціально-трудові відносини: теорія та практика. 2013. № 2. 
С. 105–109. 
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НАПРЯМКИ РОЗВИТКУ ГІРНИЧО-МЕТАЛУРГІЙНОГО  

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ 

 

Розвиток вітчизняної металургійної галузі має відповідати світовим 

тенденціям та орієнтуватися на модернізацію металургійних підприємств. 



Гірничо-металургійний комплекс (ГМК) України залишається одним із 

основних елементів економіки держави. Металургія є донором бюджету, 

головним постачальником валюти в Україну.  

Частка металургії у ВВП країни становить близько 38%, у промисловому 

виробництві − 27,3%, експорті – 34,2%. Тим не менш, практично весь ГМК 

приватизований, тому в жодну іншу галузь не було вкладено такої кількості 

грошей, що дозволяє металургійним підприємствам розвиватися й надалі [1]. 

ГМК України реалізує тільки 15 % металопродукції на внутрішньому 

ринку, а 85 % – експортує [2]. 

На відміну від розвинених держав і багатьох країн, що розвиваються, в 

Україні в останні 30–35 років технічно нових металургійних виробництв не 

будували. Єдиний виняток — завод «Інтерпайп Сталь» у місті Дніпрі. 

Український гірничо-металургійний комплекс характеризується: 

1. Низькою часткою внутрішнього ринку для реалізації продукції і 

високою зовнішнього – 85 %. Це провокує залежність від світового ринку. 

2. 15 % внутрішнього ринку припадає на імпорт. Останні 15 років ми 

імпортуємо ті продукти, які самі спроможні виготовити.  

3. ГМК сконцентрований по регіонах [1].  

За даними ПО «Укрметалургпром» за 10 місяців 2019 року було 

вироблено: залізорудного концентрату – 52,57 млн. т (105% відносно 

аналогічного періоду 2018 р.); агломерату – 26,21 млн. т. (99,7%); обкотишів – 

17,77 млн. т. (100,2%); коксу валового (6% вол.) – 8,55 млн. т. (95%); чавуну – 

17,07 млн. т. (99,9%); сталі – 17,93 млн. т. (102%); прокату – 15,54 млн. т. 

(101%); трубної продукції – 0,89 млн. т. (95%) [2]. 

Отже, розвиток ГМК України повинен відповідати світовим тенденціям 

загалом. На нашу думку, для стимулювання розвитку підприємств такого типу 

потрібно розробити державну політику модернізації та розвитку гірничо-

металургійної галузі. Її основні завдання мають полягати в наступному: 

1. Максимальне розширення внутрішнього ринку та оптимізація 

гірничо-металургійних потужностей. 

2. Розробка та впровадження нових, модернізованих моделей 

розвитку, а саме актуальних ресурсозберігаючих, екологічних та наукових 

технологій. 

3. Стабілізація і підтримка розвитку металургійної галузі країни. 

Література 

1. Венгер В., Хаустов В. Металургія. Майбутнє галузі – ківш проблем? Голос 

України, Київ 2019.  

2. Офіційний сайт ПО «Укрметалургпром». URL: http://www.ukrmetprom.org/ 

(дата звернення 04.03.2019) 
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РАЦІОНАЛЬНЕ ПРИРОДОКОРИСТУВАННЯ ЯК ЧИННИК РОЗВИТКУ 

АГРОБІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Раціональне природокористування – в наш час, мабуть, одна з 

найактуальніших проблем у сільському господарстві та аграрному бізнесі 

України. Складно заперечити той факт, що сьогодні країна має низькі 

показники рівня життя населення, що, у свою чергу, має наслідком створення 

мотивів для збагачення окремих представників агропромислового сектору та 

вітчизняної влади за рахунок несумлінного використання природних ресурсів. 

Не дивлячись на закон України «Про охорону навколишнього 

середовища», в якому зазначені правила раціонального використання ресурсів, 

все ще актуальною залишається проблема незаконного добування бурштину, 

через що спеціалістами відзначаються процеси значної деградації землі. Також 

основні запаси бурштину знаходяться в лісовій місцевості і тому там стрімко 

знищуються лісові насадження та надра, на відновлення яких піде майже 

десятиліття.  

Проблема недотримання норм законодавства про раціональне 

природокористування торкається не тільки окремих осіб, які незаконно 

добувають ресурси, псуючи землю, а й приватних фірм, заводів та 

представників органів влади, які мають до цього неформальне відношення 

(маючи на увазі корупційну складову).  

Інша проблема – надмірне використання обсягів енергії вітчизняною 

промисловістю та викиди які спровокували великі затрати енергії, що також 

псують природні ресурси, які досить обмежені.  

Природокористування – це діяльність, спрямована на освоєння, 

використання, поліпшення й охорону природного середовища та природних 

ресурсів. Природокористування ділиться на такі кваліфікації: промислове, 

сільськогосподарське та рекреаційне. Також природокористування доцільно 

поділити на раціональне та нераціональне. 

Раціональне природокористування – це процес, під час якого людина 

забирає певну частину ресурсу природи, але згодом відновлює його. Тобто, 

таким чином людина забезпечує собі розвиток, зберігаючи ресурси природи. А 

нераціональне природокористування – навпаки – людина забирає значно 

більше, не поновлюючи природні ресурси. Нераціональне використання 

призводить до деградації екології та нестачі і так обмежених ресурсів. 

Узагальнюючи теоретичну базу досліджень вітчизняних вчених з 

раціонального природокористування, доцільно навести результати дослідження 

індексу екологічної ефективності ЕРІ, який був розрахований зокрема й для 

України у 2012 року в Швейцарії [1; 2]. Центр екологічного права і політики 

Єльського університету спільно з Центром міжнародної інформаційної мережі 

наук про Землю Колумбійського університету провели глобальне дослідження, 



що стосується досягнень країн щодо стану екології й управління природними 

ресурсами. На підставі зроблених вимірів розраховується Індекс екологічної 

ефективності комбінований показник стану екології й ефективності управління 

природними ресурсами.  

Індекс екологічної ефективності розраховується з 2006 р. і 

використовується для розрахунку Індексу розвитку людського потенціалу в 

рамках Програми розвитку Організації Об'єднаних Націй. Результати  

дослідження публікуються один раз у два роки. Індекс ЕРІ у 2012 р. був 

розрахований для 132 країн світу за 22 індикаторами, які охоплюють як вплив 

стану навколишнього природного середовища на здоров’я людини, так і 

життєздатність екосистем. Цей індекс дає змогу орієнтуватися національним 

урядам щодо прогресу в досягненні країнами встановлених цілей екологічної 

політики.  

Показники впливу стану навколишнього природного середовища на 

здоров’я людини становлять 30% індексу ЕРІ, показники життєздатності 

екосистем – 70% . За рейтингом ЕРІ у 2012 р. порівняно з 2006 р. простежується 

як загальний низький рівень дієвості державної політики України в екологічній 

сфері, так і загрозливі тенденції щодо його подальшого зниження . Україна у 

2012 р. отримала низький рейтинг майже за всіма індикаторами ЕРІ. У 2012 р., 

порівняно з 2010 р., спостерігається позитивна динаміка лише за двома 

індикаторами: «екологічні хвороби» і «біорізноманіття і навколишнє 

середовище». Як приклад, Швейцарія посіла перше місце внаслідок здійснення 

створеного контролю за забрудненням повітря, забезпеченістю питною водою і 

за втратою біорізноманіття, а також завдяки наявності численних рекреаційних 

зон і національних парків. І це при тому, що згідно з офіційними даними, країна 

в значній мірі схильна до змін клімату. Отже, збереження навколишнього 

середовища – це одне з першочергових завдань не тільки для уряду, а й для 

місцевих жителів. 

В якості висновку необхідно зазначити беззаперечну необхідність 

підвищення рівня свідомості громадян України щодо забезпечення 

раціонального природокористування та залучення до забезпечення 

раціонального використання ресурсів сучасних інноваційних технологій, 

спроможних мінімізувати влив на рівень природокористування.  
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MODERN FORMS OF BUSINESS COMMUNICATION IN TOURISM  

 

 Effective business communication is a way of interacting between employees 

and management with the purpose of reaching organizational goals. Communication 

is aimed at identifying the target markets and the preferences of the potential clients 

who may become loyal consumers. To reach this goal the entity must obtain 

constructive and homogeneous data that may be the basis for determining the reaction 

patterns of the competition and selecting promoting techniques to be used in their 

services. 

Business communication needs to be effective in tourism. As an information 

receiver the entity has to pay maximum attention to their relations with the tourism 

providers, to their image regarding the offered range of products and services in order 

to be constantly appreciated by tourists. This aspect will determine having a certain 

volume of sales and a certain market share. In this last instance, the obtained 

information must serve some measures that should contribute to earning a better 

placement in the environment or market to which it applies.  

There is no doubt that business communication is regulated by certain rules and 

norms. The communication system that the entity chooses to use for transmitting 

information consists of the information source (the entity), the message (according to 

the information, ideas, etc.), the receiver (the consumer, tourist, supplier etc.) and the 

channel (the tools by which the message would be transmitted).  

The analysis of the researches conducted in this field has allowed stating that 

business communication has come all the way from its simplest forms of advertising 

to the email. Oral communication is generally recommended when the 

communication matter is of temporary kind or where a direct interaction is required 

[1]. Face to face communication (meetings, conferences, interviews, etc.) is 

significant for building rapport and trust. The views, background, approach, skills, 

competencies, and knowledge of the sender have a great impact on the message. The 

selected verbal and nonverbal symbols are essential in ascertaining interpretation of 

the message by the recipient in the same terms as intended by the sender.  

Communication is incomplete process without a feedback from the recipient to 

the sender. There are many ways to wake up the interest of potential visitors for 

visiting selected tourist destination. The decision to purchase a tourism product is 

taken either as a consequence of existing previous experience of the tourist, or due to 

prior advertising of the product on the market. Information reaches the potential 

consumer and can be commercial, noncommercial, personal and impersonal. The 

impersonal level is more synthetic, direct for transmitting information. The personal 

level is more detailed and also more convincing. In many cases the noncommercial 

transmitting of information can be more credible then the commercial one. The 

consumers become messengers of positive or negative appreciations as tourists who 

benefited from specific tourism products and services and thus important promoters. 



The researches in this sphere define communication as a process of exchanging 

verbal and non verbal messages. It is a continuous process. A pre-requisite of 

communication is a message. In terms of tourism communication types we consider 

tourist information categories as commercial and noncommercial [2]. Personal level 

of commercial communication includes travel agencies, tour operators, tourism 

providers, tourist information centers, tourism offices abroad, advertising agencies, 

tourism fairs and expos. Impersonal level of commercial communication includes 

radio, TV advertising, newspapers, magazine advertising, printed materials, video 

materials, cinema materials, landline and mobile phones, websites [3].  

Personal level of noncommercial includes close friends, family members and 

relatives, neighbors, coworkers, strangers. Impersonal level of noncommercial 

communication covers tourist programs, specialized press, guides, tourist catalogues, 

specialized film studios  

All facts and characteristics of communication tools like advertising, personal 

sale, lobby, participation in fairs and exhibitions, sponsoring, sales promotion and 

direct marketing, public relation, internet marketing could lead to successful 

marketing communication of tourist destination.  

Business communication involves constant flow of information. Feedback is 

integral part of business communication in tourism. Marketers must know the 

information sources that can influence the client’s purchasing decision and use them 

in the most beneficial way for the entity they represent.  

Thus, the tourism market can also be influenced by the information transmitted 

by personalities from various domains, like arts, sports and business who can express 

satisfaction with the chosen destination or the offered accommodation. With advent 

of technology, we have cell phones, video conferencing, emails, satellite 

communication to support business communication. 
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INTERNATIONAL COMMUNICATION AND INTERNATIONAL 

COMMUNICATION FAILURES IN TOURISM 
 

In today's context, intercultural communication has acquired the global 

character, which is why there has been interest in this phenomenon from 

http://hrmars.com/hrmars_papers/IJAREG_1_1_art_01_Bogan_El1.pdf


representatives of many fields of knowledge. International communication is an 

integral part of international tourism, which promotes knowledge of different 

countries and cultures today. In this context, the study of intercultural communication 

is of particular relevance. 

Ron and Susan Scollon linguistic studies in professional communication 

related to cultural comparison. Considerable contribution to the treatment of this 

problem has also been made by domestic and foreign researchers, in particular V. 

Vorobyov, F. Batsevich, P. Donets, D. Gudkov, I. Klyukanov, Y. Prokhorov, A. 

Vezhbitskaya, S. Gunter and others. 

The modern world cannot be imagined without the communication and 

interaction of people from different cultural and linguistic backgrounds. Due to 

tourism, intercultural contacts are becoming more frequent, and therefore 

international communication is a logically important component of tourist activity. 

Tourism that is associated with it today is increasingly considered as a phenomenon 

of globalization facilitating regular contacts between representatives of different 

cultures. 

Intercultural competence promotes the development of practical socio-cultural 

communication skills with representatives of other cultures, enables them to study 

their traditions and maximize cooperation and mutual understanding. [2] 

Tourism has become a determining factor in social and cultural integration and 

an instrument of growing cultural interaction. It promotes the unity of society, 

deepens its means and knowledge of people and peoples about each other, and 

provides cross-cultural meetings and dialogues. Intercultural communication in 

tourism covers several important aspects: linguistic symbolism, stereotypes, 

communicative taboo, speech etiquette. 

Intercultural interpersonal communication does not disappear after the return of 

tourists from the journey, but continues in their own sociocultural environment. Such 

dialogue of cultures makes each of them more universally creative, integrated into the 

global sociocultural multiverse. 

The term intercultural communication, coined by American scholars E. Hall 

and J.Trader, denotes the process of communication between people belonging to 

different national linguistic and cultural communities, using different idio-ethnic 

languages, experiencing the linguistic cultural alienity of their partner, 

communicating, communicating cause of communication failures or culture shock. 

[1] 

Many experts believe that in today's world the problem of mutual 

understanding between peoples is becoming more acute. Clashes of different cultures, 

caused by different historical, political and social developments, sometimes take on 

the most violent forms. 

Problems of intercultural communication are most clearly manifested in 

tourism, as one of the most common types of human activity. Tourism forms a wide 

sphere of contacts between representatives of different cultures with their inherent 

traits of thinking, behavior, communication, habits, customs and traditions. As 

historical experience shows, more and more ethnic conflicts arise on the basis of 

ignorance, misunderstanding, rejection, and disrespect for other peoples cultures. 



There are numerous cases where tourists of one nationality and culture have refused 

to occupy neighboring places with representatives of another nationality and culture 

in an airplane or sightseeing bus, stopping at neighboring hotel rooms while sitting at 

one table in a restaurant. Cases of hostility to tourists by the representative of the host 

tourist community are frequent. It is the worst, when such hostility, neglect and 

discrimination are expressed not by ordinary citizens, but by representatives of public 

authorities, such as customs, consular services, the media, and, moreover, tourism 

and hospitality workers. More and more conflicts are emerging on the basis of 

adherence to different religions. More frequent explosions and other terrorist attacks 

in planes, trains, sightseeing buses, hotels, and night clubs are also a problem that can 

be attributed to a number of problems of intercultural communication in tourism. [3] 

Tourist organizations and all entities involved in tourism are interested in 

making foreign tourists happy, which is difficult to achieve without taking into 

account their cultural background. In order to avoid unwanted conflicts and 

misunderstandings, hotel staff, tour bureaus, tour guides, and others should be aware 

of cultural features, communication laws, and communicative taboos of their 

customers. 

The influence of national customs and taboos on tourism marketing strategies 

is demonstrated today by the German airline, which has neither thirteenth nor 

seventeenth row in their aircrafts. And if the value of a number for a Ukrainian or 

Russian is known the lack of a number is surprising. However, for a resident of Italy 

or Brazil, the number is considered unlucky, and since the airline has a significant 

percentage of Italian or Brazilian passenger traffic, it takes into account this national 

specificity. The modern trend has also spread in the hospitality industry, with some 

hotels missing the thirteenth floor. There are often no rooms with four rooms in 

Chinese hotels, or they are not offered them, given that for the Chinese four is the 

number that brings misfortune. 

Therefore, for successful intercultural communication in the field of tourism, it 

is necessary to identify and record differences in the communicative behavior of 

representatives of different cultures and to study their verbal and non-verbal codes. 
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ПІДТРИМКА МАЛОМУ БІЗНЕСУ В МЕЖАХ ФУНКЦІОНУВАННЯ 

МЕХАНІЗМІВ ФІНАНСУВАННЯ СТАРТАПІВ В УКРАЇНІ 

 

Трансформація економічної системи України потребує активного 

розвитку складових елементів постіндустріальної економіки з акцентом на: 

диджиталізацію, розвиток сфери послуг, інновації, стимулювання зростання 

малого бізнесу. У цих умовах, особливого значення набуває підтримка на 

макрорівні функціонування держави стартапів. При цьому, ключовим 

моментом тут є фінансова підтримка стартапів в українській економіці. 

Відзначаємо значний інтерес до розвитку стартапів та їх фінансування зі 

сторони українських науковців, де виокремлюємо роботи: Н.І. Ситник, О.О. 

Бринь; Добрик Л.О.; Л.І. Гладка, Є.О. Колєснік; М.В. Хацер та інших вчених. У 

той же час наголошуємо, що постійний розвиток цієї сфери економіки потребує 

проведення подальших досліджень з акцентом на розкриття проблематики 

фінансування стартапів в Україні. 

Стартап являє собою нову, нещодавно створену компанію (можливо ще 

не зареєстровану офіційно, але яка планує стати офіційною), що будує свій 

бізнес на основі інновацій або інноваційних технологій, володіє обмеженою 

кількістю ресурсів (як людських, так і фінансових) і планує виходити на ринок 

[1]. Такі компанії можуть бути великих масштабів, але переважно розвиваються 

у формі малого бізнесу.  

Для успішної діяльності стартапу, особливо на перших етапах діяльності, 

необхідні значні фінансові ресурси. В Україні, в порівнянні із економічно 

розвинутими країнами, слабо розвинена система фінансування стартапів, але 

вона динамічно розвивається та трансформується разом з розвитком 

національної економіки. 

Наголошуємо на критичній важливості для розвитку стартапів первинної 

фінансової підтримки, оскільки подальша реалізації ідеї стартапу без 

фінансування не отримає розвитку та реалізації. Первинну фінансову підтримку 

в Україні можна отримати з наступних джерел: 

1. Грантові організації. 
2. Інтернет - платформи: 2.1. Biggggidea (допомагає презентувати ідею і 

визначити необхідний стартовий капітал для соціального бізнесу, розвитку 

винаходів тощо); 2.2. Kickstart (допомагає людям, які презентують проект на 

краудфандинговій платформі, у розвитку стратегії для краудфандингової 

кампанії, створенні привабливої сторінки та відео на Kickstarter, а також 

переконатися в тому, що проект буде розвиватися успішно від початку й до 

кінця); 2.3. Ideax Nescafe (на цій платформі за презентовані проекти голосують 

люди і лише переможці отримують фінансування) [2]. 



3. Бізнес-ангели (приватна особа, що володіє капіталом, який вкладає в 

невеликі (порівняно з венчурними фондами) інвестиції за незначну (знову таки, 

в порівнянні з венчурними фондами) частку в стартапі. 

4. Бізнес-акселератори (являють собою як установи, так і організовані 

ними програми інтенсивного розвитку компаній через менторство, навчання, 

фінансову та експертну підтримку в обмін на частку в капіталі компанії). 

5. Венчурні фонди (фонди приватного капіталу, які інвестують грошові 

ресурси у високо ризиковані підприємства, що знаходяться на ранніх стадіях 

свого розвитку). 

6. Державні програми підтримки стартапів [3]. 

Тобто, можна зробити висновок, що джерел фінансування стартапів в 

Україні достатньо. Головне, це мати гарну ідею, яка зацікавить потенційних 

інвесторів. Але не дивлячись на різноманітність джерел фінансування 

стартапів, в Україні є проблеми з системою підтримки малого бізнесу 

(стартапів), які потрібно вирішувати якнайшвидше для розвитку української 

економіки. При цьому наголошуємо на важливості збільшення активності як 

державних (муніципальних) владних інститутів, так і приватних інвесторів 

(колективних та індивідуальних). 
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СТАН І ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ АГРАРНОГО БІЗНЕСУ УКРАЇНИ 

 

Сьогодні сільське господарство є стратегічним видом діяльності для 

України, а сільськогосподарською діяльністю охоплені майже усі регіони 

країни. Наша держава знаходиться в сприятливих природно-кліматичних 

умовах, саме це сприяє повному використанню природного потенціалу, що, у 

свою чергу, дає шанс заявити про себе, як про лідера на продовольчому ринку.  

Через підвищення цін та збільшення чисельності населення (особливо у 

країнах Сходу) аграрний бізнес стає надзвичайно привабливим. 

Більшість людей та держав переймаються через збільшення цін та 

продовольство, з одного боку це негативно впливає на економіку цих країн , але 
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з іншого – така система відкриває великі можливості на аграрному ринку для 

України.  

На нашу думку, держава повинна бути націлена на розвиток аграрного 

сектору в наступних напрямках: 

- покращення умов для нормального розвитку аграрного 

господарства;  

- збільшення кількості продуктів сільського господарства; 

- підвищення конкуренції на ринку; 

- збереження лідерства на світовому ринку в окремих сегментах 

продовольства. 

Безперечно, в Україні дуже багато проблем аграрного сектору, серед них: 

необхідність земельної реформи, контроль за доходами, контроль за податками, 

збільшення кількості іноземних інвесторів, систем контролю безпеки аграрної 

продукції. Проте головна – це насильна стагнація аграрного сектору країни. З 

таким потенціалом наша держава повинна годувати не тільки себе , а й інші 

країни світу.  

Безперечно, Україна є перспективною державою з реалізації шляхів 

подолання зазначеного проблемного питання. Але необхідною умовою при 

цьому є обов’язкова консолідація суспільства на найвищому рівні – а саме рівні 

публічного управління, державної влади з метою вироблення відповідного 

плану дій та надання пріоритету розвитку агропромислового сектору країни 

На думку вітчизняних дослідників питань розвитку аграрного сектору 

В.А. Замлинського [4, с.96-106], Г.Є. Жуйкова, Я.В. Сухого, В.С. Ніценка [2, 

c.247-248], перспективи розвитку українського агробізнесу обумовлені 

наступними чинниками: 

- збільшення обсягів валової продукції сільського господарства, 

налагодження ринків збуту та лідируючі позиції на окремих сегментах 

світового ринку продовольства: Україна є лідером з експорту соняшникової 

олії, одним з найбільших світових експортерів зерна; 

- природно-кліматичні умови і родючі землі України сприяють 

вирощуванню усіх зернових культур і дозволяють отримувати високоякісне 

продовольче зерно, в об’ємах, достатніх для забезпечення потреб внутрішнього 

ринку і розвитку експортного потенціалу; 

- прийнятний інвестиційний клімат в АПК, який забезпечується 

низькими вхідними бар’єрами, достатній рівень рентабельності інвестицій, 

збільшення частки інноваційних підприємств; 

- Україна – одна з небагатьох країн світу, де існують аграрні 

холдинги, які обробляють більш ніж 6 млн. га земель сільськогосподарського 

призначення; 

- великі структури АПК здебільшого є вертикально-інтегрованими, 

що передбачає об’єднання за принципом технологічного ланцюга «сировина – 

переробка – торговельні мережі»; 

- збільшення податкових надходжень, обсягів експорту 

сільськогосподарської продукції та продовольства з одночасним зростанням 

середньомісячної заробітної плати працівників сільських господарств. 



Отже, розвиток та процвітання нашої нації неможливі без створення 

відповідних умов щодо виробництва та господарювання. Агропромисловий 

сектор на сьогоднішній день – одна з небагатьох галузей української економіки, 

що демонструє стабільне зростання та, відповідно, має потребу в інвестиціях і 

державній підтримці. 
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«ВІРУСНА» РЕКЛАМА В МАРКЕТИНГОВІЙ СИСТЕМІ ПРОСУВАННЯ 

КОМПАНІЇ: СУТНІСТЬ ТА ЗМІСТ 

 

Сучасний інформаційний простір надає можливості для ефективної 

інформаційної взаємодії людей з використанням безперешкодного доступу до 

світових інформаційних ресурсів. Значний розвиток отримали сучасні соціальні 

мережі Youtube, Facebook, Instagram, TikTok та інші, де споживачі взаємодіють 

один з одним та знаходять відповіді на актуальні питання, демонструють свої 

почуття, діляться моментами з власного життя, відстежують події, що 

відбуваються в житті рідних і близьких, а також в межах країни чи закордоном. 

Задоволення соціальних потреб за допомогою мережевих додатків не 

залишилася непоміченою серед торговельних компаній та фірм, які націлені на 

ефективний маркетинг свого продукту і намагаються залучити максимальну 

кількість потенційних клієнтів.  

На сьогодні актуальною проблемою є зниження ефективності реклами та 

рекламних компаній, що організовані з використанням традиційних методів. 

http://magazine.faaf.org.ua/perspektivi-rozvitku-rinku-zerna-ukraini.html


Споживачі майже не звертають неї увагу на бігборди, оголошення у газетах, 

спеціалізовані «вікна» на сайтах,  через це компанії постійно шукають 

інноваційні методи просування продукції. Завдяки другому варіанту працює 

«вірусна» реклама.  

Ефективність «вірусної» реклами полягає в тому, що вона є товариською. 

Її головне положення полягає у тому, що людина, яка отримує інформацію про 

товар, має бути певна, що це повідомлення надходить від незацікавленої особи, 

яка не асоціюється з рекламною кампанією. Основна ідея «вірусної» реклами в 

тому, що аудиторія самостійно її поширює між собою, збільшуючи канали 

збуту і розповсюдження.  

Поняття «вірусний» маркетинг досліджувалось провідними науковцями 

Дж. Рейпортом, Й. Бергером, М. Гладуеллом, Ф. Гуровою, К. Максимілюком, 

Бойчуком І.В. та іншими. Уперше термін «вірусний маркетинг» використав 

Джеффрі Рейпорт в 1996 році у своїй статті «The Virus of marketing». Він 

вважав, що «вірусна» реклама є найбільш ефективною, оскільки вона має вплив 

на підсвідомість споживача та на його емоції, проте не вимагає великих 

грошових видатків фірми. Теорія М. Гладуелла вказує на те, що основною 

аудиторією, на яку націлена «вірусна» реклама, мають бути лідери думок, тому 

«вірус» має бути винятковим та творчим для того, щоб зацікавити активну 

аудиторію, яка в перспективі може популяризувати інформацію серед оточення.  

Теоретичним аспектам «вірусної» реклами присвячена значна частина 

наукових праць, проте поза увагою вітчизняних науковців залишається 

дослідження та оцінка її практичного використання.  

«Вірусний» маркетинг активно використовують для просування своїх 

продуктів великі корпорації, зокрема, LG, Nike, Microsoft, Nissan, Mersedes, 

Volvo та багато інших.  

Для успішного та ефективного використання вірусного повідомлення, 

існує ряд вимог: - ідея реклами зобов'язана висвітлювати щось принципово 

нове та неочікуване; - повідомлення мусить бути своєчасним, а зміст повинен 

відповідати актуальним подіям та емоційним настроям людей; - воно має бути 

придатним для поширення, простим і легким для сприймання; - взаємозв'язок 

реклами з кінцевими цілями компанії мусить бути невагомим та ненав'язливим.  

На сьогодні стрімко посилюється поширеність «вірусного» маркетингу в 

Європі. Так, наприклад, якщо декілька років тому вкладення британських 

компаній у «вірусний» маркетинг не переважало 10–15 тис. фунтів стерлінгів 

($19 000–28 000), то зараз вони сягають 150 тис. фунтів ($280 000).  

Успішних наслідків у застосуванні вірусного маркетингу здобули також 

провідні вітчизняні компанії, хоча в Україні даний вид маркетингу тільки-но 

починає набирати розмаху. Найчастіше ця техніка практикується у рекламних 

кампаніях таких брендів як «Nemiroff», «Чумак», «Наша Ряба», «Гетьман», 

«Миргородська» та інші. Так, швидке розповсюдження серед споживачів 

інформації про те, що мінеральна вода «Миргородська» понижує рівень цукру в 

крові й нейтралізує побічну дію ліків, надало їй змогу зайняти передову 

позицію за обсягами продажів на українському ринку. Дочірня компанія в 

Україні відомого виробника косметики Maybelline New York «просуває» свою 



продукцію не тільки, обираючи обличчям відомих українських зірок, але й за 

допомогою блогерів, які охоче використовують їх продукцію у своїх beaty-

уроках на каналах Youtube.  

Отже, подальше дослідження ефективності «вірусного» маркетингу 

дозволить підвищити рівень його використання вітчизняними підприємствами 

та, як наслідок, посилити конкурентоздатність на промислових ринках.  
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ЕФЕКТИВНІСТЬ ДІЛОВИХ КОМУНІКАЦІЙ В ТУРИЗМІ 

 

Розповсюдження глобальних ділових стосунків у світі, розвиток 

міжнародних зв’язків України з навколишнім світом у галузях економіки, 

культури і туризму обумовили актуальність проблеми ефективних ділових 

комунікацій в туризмі. Для інтеграції нашої держави в європейський 

економічний простір необхідні вміння ефективного ділового спілкування 

фахівців туристичної галузі, здатних реалізувати процес співробітництва нашої 

держави з іншими країнами.  

Напевно, кожен з нас у фільмах бачив кадри, як власник компанії веде 

переговори, розмовляє по телефону через навушники або ноутбук в своєму 

кабінеті, в конференц-залі або навіть прилітає в іншу країну на переговори. Але 

річ не в тому, через що менеджери спілкуються, важливу роль відіграють 

знання основ ділової комунікації та вміння ефективного професійного 

спілкування: вміння проводити переговори, ділові зустрічі, презентації, 

телефонні розмови, писати ділові листи, вирішувати комунікативні завдання 

відповідно до ситуації спілкування, аналізувати аспекти туристичного бізнесу 

для досягнення ділової взаємодії з партнерами та клієнтами. 

Метою цієї роботи є розглянути проблему ділових комунікацій в туризмі. 

Аналіз останніх досліджень та публікацій дозволяє констатувати, що 

питання ділових комунікаційних технологій у туризмі привертає увагу багатьох 

вітчизняних та зарубіжних науковців. Дослідники визначають комунікацію як 

процес обміну інформацією між двома або більше особами, як спілкування за 

допомогою вербальних і невербальних засобів із метою передавання та 

одержання інформації. Від правильної організації процесу комунікації залежить 

успіх переговорів, взаєморозуміння з партнерами або клієнтами.  



Комунікації бувають безпосередні (контакт «віч-на-віч») та 

опосередковані (через телефон або Інтернет) [1]. У туризмі спілкування займає 

важливу роль. Менеджер туристичної фірми працює з людьми, тому повинен 

володіти навичками спілкування. Для того, щоб компанія працювала на 

розвиток і прибуток, керівник повинен вміти спілкуватися з працівниками, 

партнерами, клієнтами, що матиме значний вплив на результати ведення 

переговорів, на створення позитивного клімату в колективі.  

У процесі спілкування інформація передається, формується, уточнюється 

та змінюється. Тому менеджер повинен підготуватися до переговорів. Спочатку 

він має мати чітке уявлення щодо мети ділового спілкування. Також при 

підготовці йому необхідно: - виділити час, достатній для переведення 

переговорів, щоб спокійно обговорити усі деталі; - передбачити обставини, що 

можуть перешкодити спілкуванню; - підготуватись до можливих питань.[2] 

Також менеджер повинен визначити стратегію і тактику спілкування, щоб 

регулювати напрямок бесіди. На початковому етапі спілкування потрібно: 

встановити контакт, пробудити інтерес до бесіди, привернути увагу до послуги 

або туру. Етап передачі інформації передбачає виявлення мотивів і цілей 

співрозмовника, передачу запланованої інформації, аналіз і перевірку його 

позицій. При аргументуванні можна змінити позицію і думку розмовника, 

наприклад, за допомогою правильних запитань [3]. Підведення підсумків 

розмови вимагає уважної оцінки ставлення співрозмовника до проблеми і 

фактів, порушених під час переговорів. На цьому етапі потрібно виявити не 

вирішенні питання і виділити їх для наступної розмови, оскільки не завжди 

вдається досягти поставлених цілей у спілкуванні. 

Таким чином, ділові комунікації в туризмі передбачають налагодження 

ділових відносин між менеджером та партнером або клієнтом. Менеджер з 

туризму має знати послідовні дії підготовки та проведення переговорів. Майже 

всі проблеми бізнесу пов'язані зі спілкуванням, тобто з процесом подання ідей, 

думок, доведення їх до інших людей. Успішність ділових комунікацій в туризмі 

безпосередньо обумовлена комунікативною компетентністю менеджера, що 

передбачає адекватну реакцію на контекст ситуації, вірну оцінку дій 

співрозмовника, врахування культури та інтересів клієнтів. 
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ДОСЛІДЖЕННЯ ПОНЯТТЯ «ОРГАНІЗАЦІЯ» В КОНТЕКСТІ 

РОЗВИТКУ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ КУЛЬТУРИ 

 

В сучасній науці з управління існує безліч визначень поняття організація, 

але всі дослідники так чи інакше сходяться на думці щодо головних її ознак. 

Отже, за загальноприйнятим визначенням організацію слід розуміти як групу 

людей, діяльність яких свідомо координується для досягнення загальної цілі чи 

цілей. Крім того, обов’язковими для набуття статусу організації така група має 

налічувати певні компоненти, а саме: - наявність, принаймні, двох людей, які 

вважають себе частиною цієї групи; - наявність хоча б одної спільної мети; - 

наявність членів групи, які свідомо працюють разом, щоб досягти значимої для 

всіх мети [3]. 

Відповідно до визначеної теми дослідження нами було поставлено мету 

надати визначення організації в контексті розвитку організаційної культури, під 

якою слід розуміти систему духовних та матеріальних цінностей організації, які 

відображають її унікальність [1]. Серед дослідників, які започаткували 

вивчення організаційної культури як важливого чинника ефективної діяльності 

підприємства, слід відзначити таких зарубіжних фахівців, як С. Роббінз, Е. 

Шейн, У. Оучі, Е. Гоффман, Г. Мінцберг, Е. Петтігрю, Т. Діл, Е. Кеннеді та 

інших. Представлені науковці у своїх працях концентрують свою увагу на 

системному характері організаційної культури, досліджують можливості 

впливу на ефективність менеджменту за допомогою організаційної культури. 

Тож, із зазначенням вкрай важливої ролі феномену організаційної 

культури для ефективного розвитку та діяльності будь-якої організації, 

необхідно зауважити, що основою успіху організації є належний рівень 

розвитку її організаційної культури, яка дозволяє визначити унікальні 

особливості кожної окремої організації та забезпечує якісний рівень 

ефективності організації в майбутньому. Звісно, окремі дослідники відзначають 

різноманітні специфічні особливості поняття «організаційна культура», 

сьогодні не існує уніфікованих підходів до визначення цього поняття, як й 

єдиного визначення поняття організації.  

Як зазначає вітчизняний дослідник питання організаційної культури 

підприємств Грібахо О.О., ефективність діяльності підприємства значною 

мірою визначається такими факторами, як: виробничі потужності, технології, 

фінансові ресурси, та звичайно ж – персонал. Поряд з ними до найбільш 

значущих факторів належить і організаційна культура, яка виступає, як система 

і складається з набору стандартів и правил [2].  

Проведений аналіз теоретичного та практичного матеріалу за темою 

дослідження дозволяє дійти висновку про відсутність в сучасній науці з 

управління встановлення чіткого взаємозв’язку між рівнем організаційної 

культури підприємства (організації) та рівнем його ефективності. 



Тому, погоджуючись із дослідником Грібахо О.О., підтвердимо його 

думку щодо надзвичайної актуальності дослідження проблеми та реалізації 

побудови організаційної культури як фундаменту для підвищення 

конкурентоспроможності підприємства [2], адже для кожного підприємства 

надзвичайно важливим є забезпечення ефективної діяльності підприємства. Це 

стосується не лише якісного забезпечення надходження прибутку, але й 

подальшого стратегічного та фінансового розвитку в довгостроковій 

перспективі.  

Сьогодні керівники успішних підприємств розглядають організаційну 

культуру як стратегічний інструмент для забезпечення рентабельності та 

відповідності умовам зовнішнього середовища організації. 

В умовах глобалізації, розвитку економіки знань підвищується потреба у 

використанні економічних інструментів, які можуть забезпечити значне 

зростання економічної ефективності підприємства. Одним із таких інструментів 

є організаційна культура, яку можна розглядати як потужний стратегічний 

інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи, на виконання загальних 

цілей організації. 
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MARKETING COMMUNICATIONS IN TOURISM 

 

Communication is an integral part of everyday life. We constantly 

communicate, send messages and interpret those we receive. Marketing 

communications are the means by which companies are trying to inform and 

persuade consumers, remind them, directly or indirectly, of the products and brands 

they sell. 

Marketing is the key essence for business of any organization and is therefore 

one of the leading business branches. It is often equated with the promotion, or even 

more specifically, with advertising on television and other media. However, the role 

of marketing is much greater and contemporary marketing has changed significantly 

in comparison to its beginnings [1].  



The beginning of the third millennium brings a lot of news for marketing 

communication. Increasingly, the focus of the marketing of successful companies and 

institutions become customers, clients, and consumers. 

The new trend marketing communication tools allow you to be closer to the 

customers, who have an interest in information and these new tools become very 

effective. 

The definition of target audience is essential for building effective marketing 

communications. Tourists as ultimate consumers are the primary target audience. 

Their sociodemographic profile, needs, behavior, expectations, media consumption 

etc. are the subject of regular marketing research to define trends and insights. 

Traditional mass media are so together with the Internet and with its built 

applications able to create significant synergies, increasing the return on investment 

in marketing communication entities [2]. 

In recent years, the range of non-traditional tools of marketing communication 

has increasingly reflected in communication mix. Some of them are presented in the 

following list: 

1. Product placement: named as «the use of markup in the audiovisual work».  

2. Guerilla marketing: the aim is to achieve the maximum effect with the 

minimum of resources.  

3. Buzz marketing the tool is aimed to raise a fuss, buzz that touches a specific 

brand, product, company, or event.  

4. Viral marketing a form of communication that is used primarily on the 

Internet.  

5. The electronic Word-of-Mouth is: «Any positive or negative declaration 

made by potential, actual or former customers of a product or company, which is 

made available to a large number of people and institutions through the Internet» [3].  

6. Digital marketing is an alternative name for the Internet marketing.  

7. Mobil marketing: from a technical point of view is the use of the 

applications and possibilities of mobile phones and tablets, such as SMS, MMS, 

operator logos, ringtones, SMS messages etc.  

8. Social media on the Internet belongs to the fundamental trend tools in the 

last 5 years [4].  

Nowadays, instead of the term «promotion», most of the marketing 

professionals opt for a more comprehensive term «integrated marketing 

communications», which include all promotional elements of the marketing mix, that 

is, means of communication between an organization and its target market. In 

addition, internet marketing communication, the newest addition to the integrated 

marketing communications mix, has taken over the leading role in every successful 

marketing strategy [5]. 

One of the main reasons of the success of digital marketing vs. traditional 

marketing is the fact that the former allows businesses to track user behaviour in real-

time. This has given a whole new meaning to the marketing research to understand 

the needs of the customers like never before.  

The Internet and social media appear as the foundations and main pullers of 

future changes and trends in marketing communication.  



The Internet has overtaken the leading position as the most important medium 

in modern life and it surely will not lose that title for years to come. Actors of tourism 

industry should find out profitable segments and define additional opportunities to 

satisfy them with tourism products. 
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ГРАНТОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

Україна потребує пошуку нових шляхів розвитку власної економіки та 

побудови нової моделі її функціонування. У цих умовах важливим є дослідити 

досвід економічно розвинутих країн та акцентувати увагу на імплементації їх 

досвіду. Відзначаємо, що більшість економічно розвинутих країн базують 

сучасний розвиток власних економік на підтримці та стимулюванні малого 

бізнесу. Саме малий бізнес є базисом сучасних економік найбільш могутніх 

держав світу. Вважаємо доречним Україні базувати посткризовий розвиток та 

прискорення економічного розвитку на підтримці малого бізнесу. 

Відзначаємо значні наукові напрацювання з проблематики розвитку 

малого бізнесу в Україні та його фінансової підтримки, де акцентуємо увагу на 

роботах: О.К. Кушніра; А.О. Крисак, О.С. Мусятовської; М.В. Хацер, Г.О. 

Хацер та ін. З іншої сторони наголошуємо на необхідності більш ґрунтовного 

дослідження фінансової підтримки розвитку малого бізнесу в Україні з 

акцентом на грантову підтримку. 

На сучасному етапі в Україні діє низка програм підтримки малого 

бізнесу. Головними програмами, які надають підтримку є: Програма ЄБРР по 

підтримці МСБ (для консультацій), Фонд розвитку інновацій (для стартапів), 

Фонд Віктора Пінчука (підтримка проектів у сфері освіти, науки, культури, 

медицини) та інші [1]. Головним лідером на грантовому ринку України є США, 



які підтримують демократичні ініціативи та боротьбу з корупцією. Основними 

міжнародними організаціями, що надають гранти є ООН, ЮНЕСКО, USAID та 

ЄС, а також Швейцарська агенція розвитку та співробітництва (SDC), CIPE 

(Центр міжнародного приватного підприємництва), Глобальний Інноваційний 

Фонд (GIF), Global Technology Foundation, IREX (Рада міжнародних наукових 

досліджень та обмінів) [2]. 

Відзначаємо, що під грантом у нашому дослідженні будемо розуміти 

допомогу державних та недержавних інститутів на розвиток власної справи 

громадян, які бажають стати підприємцями. 

Наголошуємо на існуванні ряду особливостей для отримання грантової 

допомоги: 

1. Повинен існувати стабільний бізнес. 

2. Бізнес-ціль бізнесу повинна відповідати інтересам донора. 

3. Грамотно заповнена заявку на грант (бізнес-план). 

4. Повинен бути бюджет та прогнозні розрахунки при досягненні цілі [3]. 

Малі підприємства в Україні у своїй діяльності стикаються з великими 

труднощами щодо отримання грантової підтримки. Ключовими проблемами 

грантової підтримки розвитку малого бізнесу у країні є:  

- недосконалість законодавчої бази; 

- обмеженість доступу до інформаційної та консультативної підтримки; 

- недостатні стимули для залучення інвестицій; 

- відсутність дієвого механізму реалізації державної політики щодо 

підтримки малого бізнесу; 

- часті відмови у наданні грантів. 

Розкриємо останню проблему детальніше. Малий бізнес в межах 

отримання грантової підтримки може стикнутись з відмовою у її наданні. 

Дослідимо причини такої ситуації: 

1. Невпевненість спонсора у компетенції керівника та у прибутковості 

підприємства. 

2. Підприємці просять завищені суми. 

3. Відмовляють тим, хто вже був зареєстрований підприємцем за останні 

два роки або вже отримував схожий грант. 

4. Відмовляють засудженим, якщо є рішення суду, яке вступило в законну 

дію; 

5. Відмовляють звільненим з колишньої роботи по службовій 

невідповідності або за прогул [2]. 

Отже, враховуючи наведені вище проблеми потрібно впроваджувати 

ефективну державну політику щодо регулювання діяльності ведення малого 

бізнесу, забезпечити інноваційні та матеріально-технічні  умови розвитку 

малих підприємств, покращити законодавчу базу, сприятливу для розвитку 

малого бізнесу, вдосконалювати фінансово-кредитну підтримку. Також 

необхідно ефективно використовувати фінансові ресурси, які створюють умови 

для розвитку підприємства, збільшення обсягів виробництва, що тягне за собою 

збільшення робочих місць [3]. 
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ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ ЛОГІСТИКИ В УКРАЇНІ 

 

Ефективна логістика є ключовими компонентами  для розвитку 

конкурентоспроможності країн. України розташована на перетині 

транспортних шляхів з Європи до Азії та від скандинавських держав до регіону 

Середземномор'я, створює рідкісні можливості для розвитку транзитних 

перевезень товарів і пасажирів між державами. Розвиток транспортного сектора 

України є також невід'ємною частиною Угоди про асоціацію між Україною та 

ЄС. 

Однак в умовах недостатньої розвиненості транспортної та логістичної 

інфраструктури продуктивність і ефективність транспортного комплексу країни 

знижується.  

Компаративний аналіз загального стану логістики України на різних 

рівнях і аспектах свідчить про наявність комплексу проблем розвитку. 

Категорично про це свідчать дослідження Світового Банку, який поставив 

загальний бал – 2,57 (від 1 до 5) або 31,4% від максимально можливого 

значення. Це низький показник.  

Експерти Світового Банку визначили, що «Україна у найближчі 5 – 10 

років не зможе стати регіональним логістичним центром, оскільки не 

використовує навіть половину свого торгового потенціалу» [1]. 

Також, існують такі проблеми як : якість транспортного обслуговування, 

зниження конкурентоздатності перевізників, складність складання маршрутів 

перевезення, недовантаження автомобілів, складність організації перевезень 

декількома видами транспорту, недостатня інформаційна підтримка 

перевізників, брак інформації про програмні продукти в сфері транспортної 

логістики. 

Звісно, в Україні є стратегічний напрямок логістики, який обумовлють: 

1) зростання   вартості  перевезень; 

2) досягнення межі ефективності системи обслуговування і виробництва 

обумовлене переходом  від ринку надання послуг до ринку споживача; 



3) здійснення обробки інформації і обміну даними в реальному часі з 

мінімальними витратами за  рахунок використання сучасних  комп'ютерних 

технологій. 

У результаті такої мотивації можна говорити про розвиток і поступове 

впровадження логістики в господарську практику.  

Одже, для  поліпшення  логістичних послуг потрібно провести такі 

заходи: 

- активно залучати приватні, закордонні інвестиції; 

- підготовити висококваліфікованих фахівців, що володіють 

навичками  проектування автоматизованих систем логістики та зможуть  їх 

використовувати на в практичній роботі; 

- змінити податкову політику та контрольоване введення 

операторських ліцензій, спростити реєстрацію й сертифікацію для 

самозайнятих перевізників; 

- посилити незаконну діяльність операторів та боротьбу з корупцією; 

- створити єдину базу перевізників і їхнього автопарку; 

- попрацювати над відповідністю українського законодавства 

міжнародним конвенціям та розширити доступ іноземних операторів на 

перевезення; 

- зробити більш високий ступінь контейнеризації вантажів та 

позбутися вузьких місць для контейнерних вантажів; 

- прискорити портові операції та краще продумати освоєння 

територій; 

- використовувати більше сучасних технологій та мультимодальних 

центрів , розвивати стратегічні транзитні коридори; 

- на державному рівні розробити карту розташування 

мультимодальних логістичних центрів, з урахуванням наявних і потенційних 

поставок, також продумати необхідну потужність цих центрів і осередки 

потенційного попиту.  

Логістика як інструмент ефективного управління матеріальними й 

супутніми йому потоками сприяє досягненню поставлених цілей.  

Менеджери намагаються   підвищити ефективність логістики по всьому 

ланцюгу поставок, оскільки це забезпечить оптимізацію витрат, сприятиме 

підвищенню  рівня лояльності клієнтів та  отриманню довгострокових 

конкурентних переваг.[2] 

Сьогодні ринок логістики України знаходиться на етапі стабілізації. Він 

стає більш цивілізованим, відкритим і професійним. Компанії-учасники 

зацікавлені в розвитку свого бізнесу і бізнесу клієнта, сміливо йдуть на 

впровадження інноваційних рішень та ІТ продуктів, шукають нові методи 

оптимізації витрат на логістику.  
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ФОРМУВАННЯ УМОВ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ВИСОКОГО РІВНЯ 

ЗАЛУЧЕНОСТІ ПРАЦІВНИКІВ В НЕСТАБІЛЬНОСТІ 

 

Вирішальним фактором конкурентоспроможності підприємства 

залишається персонал, його якісно-кількісний стан створює умови для 

успішного виживання та «маневрування» в складних умовах функціонування 

для всіх форм суб’єктів підприємницької діяльності.  

Результативне використання матеріальних ресурсів, сучасних технологій 

та знання потребує високого рівня професіоналізму, а також, в умовах постійно 

нестабільного середовища досить часто рішення приймаються згідно 

ситуаційного підходу в управлінні. Такі умови вимагають застосовувати 

інтуїцію, творчі підходи, інноваційні розробки, але максимальний синергійний 

ефект буде отриманий за умови повної віддачі та максимальної зацікавленості 

персоналу по відношенню до поставлених завдань. Пошук та створення такої 

ідеальної «людини компанії» вимагає також від топ-менеджера індивідуального 

підходу до управління персоналу, постійний пошук мотиваційних настанов та 

покращення ідей та умов праці. Отже, зростаюча роль особистості кожного 

підлеглого, інтереси та їх захоплення набувають пріоритетного значення для 

створення нових методів управління персоналом. У той же час освічений 

персонал, творча особистість володіє, як правило, високим рівнем самооцінки, 

вимагає від керівників шанобливого ставлення до себе, не допускає 

дискримінації, почуває себе з керівництвом відносно «на рівних». Керувати 

такими працівниками старими методами, бачачи в людях тільки виконавців 

керівної волі, а не з огляду на їх унікальність, вже неможливо [1]. 

«Нові умови» потребують інших поглядів, персонал – це не елемент 

виробничого процесу, а особистість з унікальним характеристиками, прояв 

яких є можливим за рахунок власної / внутрішньої залученості в результаті 

персоналу. Залученість, на думку В. Коновалової, – це показник взаємовідносин 

«організація працівник». При цьому працівник готовий до виконання дій, які 

можуть виходити за рамки свого функціонала, докладати додаткових зусиль, 

рекомендувати свою компанію як надійного роботодавця, а також працювати в 

компанії якомога довго [2]. 

Опитування працівників, проведені компанією Hay Group, показують, що 

працівники з високим рівнем залученості можуть впливати на ефективність, 

підвищуючи свої результати до 30%, при цьому працівники з високим рівнем 

https://www.epravda.com.ua/rus/press/2011/08/25/296024/


залученості в 2,5 рази частіше перевищують очікувані показники ефективності, 

ніж їх колеги з низьким рівнем залученості [3]. 

На нашу думку, організація процесу залученості персоналу має постійний 

характер, так як потреби та життєві цінності кожного працівника не є 

постійними. 
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Рис. 1 Складові та результати, що формують залученість персоналу 

 

Отже, рис. 1 свідчить, що від активізації процесу залученості персоналу 

залежить фінансова стабільність та виживання компаній в сучасний 

несприятливих умовах бізнес-середовища. 
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УПРАВЛІНСЬКЕ КОНСУЛЬТУВАННЯ В СИСТЕМІ МЕНЕДЖМЕНТУ 

БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ ПІДПРИЄМСТВА  
 

Зміст поняття «консалтинг», яке увійшло в нашу мову як спеціальний 
термін, в загальному розумінні означає здійснення консультування будь-якого 
масштабу. Управлінське консультування є видом консалтингової діяльності, 
яка спрямована на надання допомоги у вирішенні управлінських проблем. 

В сучасних умовах знаходити рішення проблем наслідків кризових явищ 
в економіці та обмеженості фінансових ресурсів найшвидше і ефективно будуть 
суб'єкти господарювання малого і середнього бізнесу, які не потребують 
великого стартового капіталу і мають високу оборотність ресурсів. Тепер, як 
ніколи, у ринковому середовищі існує необхідність створення сприятливих 
передумов для подальшого розвитку малого та середнього бізнесу. 

У ст. 14 Закону України «Про розвиток та державну підтримку малого і 
середнього підприємництва в Україні» [1] йдеться, що «до об'єктів 
інфраструктури підтримки малого і середнього підприємництва належать 
бізнес-центри, бізнес-інкубатори, інноваційні бізнес-інкубатори, науково-
технологічні центри, фонди підтримки малого підприємництва, лізингові 
компанії, консультативні центри, інші підприємства, установи та організації, 
основним завданням яких є сприяння розвитку малого і середнього 
підприємництва». Консалтинг в Україні знаходиться на стадії формування як 
галузі. 

В Україні діє Програма ділових консультацій Європейського Банку 
Реконструкції і Розвитку (ЄБРР) [2], основним завданням якої є надання 
допомоги розвитку українських малих і середніх приватних підприємств, 
частково компенсуючи їх витрати на консалтингові послуги. Участь у Програмі 
ділових консультацій Європейського Банку Реконструкції та Розвитку 
передбачає отримання субсидії у розмірі 50% від вартості консалтингових 
послуг по бізнес-плануванню, але не більше 10 000 євро (без урахування 
податків). Критеріями для підприємств, які можуть отримати субсидію від 
ЄБРР, є: 

- українські малі і середні підприємства з кількістю співробітників від 10 
до 250 осіб (в виняткових випадках до 500 осіб), зайнятих у сфері виробництва, 
торгівлі або послуг; 

- підприємства, більша частина капіталу яких належить українським 
фізичним або юридичним особам; 

- підприємства, які працюють на ринку не менше двох років і 
демонструють успішну динаміку; 

- підприємства, які розвиваються, є потенційно успішними і здатні 
впровадити отримані в результаті консалтингу рекомендації; 

- підприємства з невеликим досвідом роботи з консультантами (або не 
мають такого досвіду) або з браком ресурсів, необхідних для повного 
фінансування проекту. 



Вперше в Україні за замовленням Ділових консультаційних послуг ЄБРР 
Інвестиційно-консалтинговою групою «Астарта-Таніт» був проведений 
комплексний аналіз ринку консалтингових послуг. Аналіз показав – найбільш 
ємними сегментами ринку консалтингових послуг в Україні є:  

-  управлінський консалтинг – 30,9% (105 млн дол.);  
-  консалтинг у сфері інформаційних технологій – 27,1% (92 млн дол.);  
-  юридичний консалтинг – 15,3% (52 млн дол.);  
- фінансовий консалтинг і аудит – 10,6% (36 млн дол.).  
Слід зазначити, що представників малого і середнього бізнесу (як 

потенційних учасників ринку консалтингу в Україні) не багато – за даними 
досліджень, 49% підприємств малого і середнього бізнесу в Україні не 
користувалися послугами консультантів і не вважають, що ці послуги коли-
небудь можуть стати їм у нагоді. При цьому 19,7% компаній малого та 
середнього бізнесу заявляють, що не мають достатньо коштів на придбання 
консалтингових послуг і консультантів як таких. Це говорить, з одного боку, 
про найпотужніший потенціал ринку консалтингових послуг в Україні, а з 
іншого – про серйозну конкурентну боротьбу між консультантами за решту 
30% споживачів [3]. 

Отже, управлінський консалтинг в системі менеджменту бізнес-процесів 
підприємства має свої перспективи, а отже його розвиток призведе до росту 
попиту на консалтингові послуги. 
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ДЕРЖАВНІ СУБСИДІЇ, ЯК МЕХАНІЗМ ФІНАНСОВОЇ ПІДТРИМКИ 

МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА В УКРАЇНІ 

 
Державні інститути є головними елементами національної системи 

розвитку малого підприємництва у економічно розвинутих країнах. У той час 

як в Україні їх роль досить спірна, коли вони можуть виступати, як ключові 

фактори стимулювання малого бізнесу, так і як фактори, що активно 

протидіють його розвитку та заважають зростанню його ролі у національній 

економіці. Особливо важливою є роль державних інститутів в межах фінансової 

підтримки відкриття малих підприємств в країні. 

http://www.intron.com.ua/


Відзначаємо, що проблематику державної допомоги малому 

підприємництву в Україні, у тому числі з точки зору фінансової підтримки, 

розкривали у своїх наукових працях наступні вчені: Г.О. Поліщук; І.Б. Гобир та 

М.І. Мельник; Ю.О. Ольвінська; В.В. Дергачової і Я.О. Колешні та ін. У той же 

час відзначаємо необхідність глибокого дослідження нових форм державної 

фінансової підтримки малого бізнесу в Україні, куди відносимо державні 

субсидії. 

Державні субсидії для малого бізнесу в Україні почали надавати з 2017 

року в межах Національної програми розвитку малого підприємництва. За 

період з 2017 року до 2019 року державні субсидії отримали близько 35% тих, 

хто планував відкрити власну справу та стати малим підприємцем. 

Наведемо особливості державних субсидій, як виду фінансової допомоги 

державних владних інститутів у відкритті малого бізнесу в Україні: 

1. Державні субсидії представляють собою вид соціальної допомоги, що 

направлена на зниження рівня безробіття в Україні. 

2. Державні субсидії виплачуються безробітним громадянам за рішенням 

спеціалізованого місцевого органу Мінсоцполітики. 

3. Виплати щодо надання державних субсидій в межах фінансування 

відкриття малого бізнесу регулюються наказом профільного міністерства № 

613 від 15.06.2015 року. 

4. Державні субсидії є безповоротним видом фінансової допомоги та не 

накладають на малий бізнес подальших фінансових обмежень та стягнень на 

користь держави. 

5. Верхньою межею державних субсидій на фінансування малого бізнесу 

в Україні на кінець 2019 року була сума у еквіваленті 60 тисяч гривень [1, с. 

24]. 

Існує ряд обмежень, при яких неможливо отримати державну субсидію 

для фінансування відкриття малого бізнесу:  

1) протягом останніх 2 років претендент мав статус підприємця; 

2) громадянин вже отримував таку допомогу; 

3) працівник був звільнений з попереднього місця за невиконання 

обов'язків, прогули або інші грубі порушення; 

4) громадянин не є прийшов у центр зайнятості в призначений йому час; 

5) подано недостовірні відомості, у тому числі щодо статусу безробітного 

[2, с. 132]. 

Відзначаємо, що для отримання державної субсидії майбутній 

підприємець повинен скласти та подати на розгляд у відповідний 

спеціалізований місцевий орган Мінсоцполітики бізнес-план. При цьому, у 

бізнес-плані повинні бути: 

1. Реально оцінені витрати на відкриття бізнесу. 

2. Розрахований термін окупності інвестицій. 

3. Наведений прогноз майбутніх доходів та строки їх отримання. 

4. Вказана реальна вартість проекту та частка державних субсидій у його 

реалізації. 



5. Розрахована кількість робочих місць, що будуть утворені в межах 

відкриття та функціонування підприємства. 

6. Оцінений ринок та потенційні споживачі товарів (робіт, послуг) нового 

підприємства [3, с. 14]. 

Дослідивши механізм державних субсидій, як одне з джерел 

фінансування малого підприємництва в Україні відзначаємо його значні 

перспективи та наявність ряду недоліків, які потрібно усунути, у тому числі 

його придатність більше для мікробізнесу, що звужує сферу його застосування. 
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РИНОК ФРІЛАНС-ПОСЛУГ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ  
 

У наш час дуже швидко змінюються тенденції робочої сили, великим 
попитом користується інтелектуальна праця. Професіоналізм, креативність, 
ініціативність та відповідальність – основні риси, якими повинен володіти 
сучасний працівник. Важливими факторами є здатність до гнучкого реагування 
та адаптації до нових умов. А також все більше людей бажають працювати за 
власним графіком, працювати рівно стільки, скільки потрібно для задоволення 
гідного рівня життя.  

Такий напрям отримав назву фріланс (англ. freelance). Фрілансери це 
самозайняті, вільнонаймані працівники, які працюють дистанційно та можуть 
виконувати замовлення одразу декількох клієнтів [1]. Багато фрілансерів 
знаходять клієнтів через Інтернет, наприклад, на спеціальних біржах та 
сервісах. Існує безліч таких інтернет-платформ як спеціалізованих так і 
універсальних. Наприклад, найпопулярніші універсальні біржі фралансу: Guru, 
IFreelance, Simply Hired, серед спеціалізованих найбільші платформи для 
дизайнерів та програмістів, наприклад Jsninja Jobs, Programmer Meet Designer та 
інші. Інший варіант пошуку роботи – через знайомства, зв’язки, також можна 
рекламувати свої послуги. 



Фрілансери можуть виконувати будь-яку роботу, в залежності від знань, 
вмінь та навичок. Одними з найпопулярніших напрямків роботи є [2]: робота з 
текстами (копірайтинг, рерайтинг, контент-менеджмент); робота з дизайном, 
графікою (графічний дизайнер, веб-дизайнер, геймдевелопер); програмування, 
обслуговування соціальних мереж; переклад технічних та художніх текстів; 
менеджмент, маркетинг та інтернет-реклама. Розглянемо головні переваги та 
недоліки фрілансу (табл. 1). 

Таблиця 1 Переваги та недоліки фрілансу 

Переваги Недоліки 

вільний графік роботи 
необхідність постійно самому шукати 

нові замовлення 

незалежність нерівномірна оплата праці 

можливість виконувати роботу вдома 

або там, де є максимально комфортні 

умови для роботи (наприклад, 

коворкінг), 

відсутність соціальних гарантій 

(страхування, відпустки, лікарняні) 

можливість самостійно обирати 

партнерів  

довготривала робота з комп’ютером 

погіршує стан здоров’я  

 

Початківців завжди хвилює фінансова сторона питання, чи вигідно 

починати працювати у такий спосіб. Оплата праці залежить від сфери, в якій 

працює спеціаліст, його кваліфікації, досвіду. Одними із факторів, що впливає 

на заробітну платню є вміння презентувати власні послуги. За даними 

статистики фрілансери заробляють майже вдвічі більше ніж їх офісні колеги. 

Ринок фрілансу набирає популярності у всьому світі, Україна не є 

виключенням. Українці також активно використовують можливості такого 

заробітку. Більшою мірою це стосується сфери IT. Українських фахівців 

найчастіше наймають роботодавці з США, Великобританії, Австралії, Канади 

та Німеччини. В цілому, темпи зростання українських фахівців на світовому 

ринку фрілансу складають від 10 до 25% в рік. У 2013 році Україна посіла 

четверте місце за загальною сумою заробітку фрілансерів в світі і перше - в 

СНД.[3] 

Підсумовуючи, можна сказати, що ринок фріланс-послуг має швидкі 

темпи розвитку та велику кількість переваг, він активно розвивається в Україні 

та дає можливість вітчизняним спеціалістам реалізовувати свої здібності 

закордоном. Проте, така зайнятість має «підводні камені» та не така проста, як 

може здатися на перший погляд, більш того, не кожен зможе працювати у 

такому ритмі.  
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ЕФЕКТИВНИЙ АГРОБІЗНЕС УКРАЇНИ: ПЕРЕДУМОВИ 

ФОРМУВАННЯ ТА РОЗВИТКУ 

 

Узагальнення теоретичної та практичної інформації стосовно 

започаткування та розвитку агробізнесу в Україні дозволяє відокремити основні 

чинники, що сприяли стабільному формуванню перспективного напрямку 

господарської діяльності, який проявив себе як один зі стратегічно важливих 

напрямків розвитку економіки країни. Серед яких доцільно зазначити: 

1) поділ праці в суспільстві; 

2) більша увага переробній промисловій діяльності та торгівлі; 

3) зменшення контролю економічної діяльності; 

4) посилення впливу фінансової структури. 

З метою подальшого розгляду та пропозицій розвитку вітчизняного 

агробізнесу необхідно визначити окремі його складові, а саме: 

1) перероблювання, перевезення сільськогосподарської продукції; 

2) розвиток інфраструктури агробізнесу; 

3) виготовлення промислових споживчих товарів; 

4) виробництво та продаж продуктів першочергової необхідності. 

З кожним роком вплив аграрних господарств як в Україні, так і в 

зарубіжних країнах збільшується. Об’єднуючись в різноманітні кооперативні та 

корпоративні форми, вони пропонують забезпечення сталого прибутку з 

виготовлення продовольства й сировини. Удосконалюється розміщення 

виробництва, ефективне користування ресурсами, впровадження інноваційних 

технологій у виробництво агропромислового комплексу. У сучасних країнах в 

агробізнесі загалом залучені близько 20-30 % населення. 

Найрозвинутіше агрогосподарство у США, адже за рівнем асортименту і 

якості спожитих харчових продуктів країна займає пріоритетні місця. Україна 

також має значні перспективи для розвитку агробізнесу на її території. Площа 

земель є найбільшою в Європі – 41, 7 млн. га. Вона має дуже розвинену 

транспортну інфраструктуру, а непереривне зростання попиту на продовольчі 

продукти та дешеву трудову силу на світовому ринку створюють додаткові 

переваги. Основний аграрний напрямок в Україні зараз – рослинництво. 

Тим не менш, необхідно зазначити, що, не зважаючи на всі переваги 

агробізнесу в Україні, проблемою для подальшого розширення та розвитку 

можуть стати: процес порушення співвідношення цін на продукцію, 

некваліфікована аграрна політика уряду та неплатоспроможність населення. 



Україна використовує прогресивну систему управління, тобто, контроль 

над кожним квадратним метром землі. Автоматично оброблюються землі та 

вносяться добрива, також заощаджується посівний матеріал. Уряд намагається 

знизити корупційний ризик. 

Крім того, показовою в плані перспектив розвитку агробізнесу в Україні є 

статистика товарообігу України із зарубіжними країнами, за даними товарообіг 

між Україною та ЄС у 2018 році досяг близько 5,5 млрд. При цьому, країнами з 

найбільшою часткою у торговельному обігу є: Нідерланди, Польща, Італія, 

Іспанія та Німеччина [2]. 

Вітчизняні фермерські господарства є абсолютно конкурентними щодо 

іноземних представників агробізнесу та інтенсивно розвивають цифрові 

технології, які дають можливість: візуалізації аналізу ґрунту, впровадження 

картосхем врожайності, знаходження продуктивних ділянок землі, слідкування 

за розвитком культур та прогнозування врожайності. 

Велику роль у розвиток агрокультури відіграли зміни до законодавства 

України, зроблені у Земельному кодексі щодо реєстрації земельних ділянок [1]. 

Таким чином, Україна є конкурентоспроможною державою на світовому 

ринку агропродукції, маючи наступні безперечні переваги: більшість територій 

займають родючі землі, пригідний клімат, запаси чорнозему, водні ресурси, 

географічне розташування, фіксований податок, великий експорт зерна. З 

кожним роком попит на вітчизняну продукцію збільшується. 

Навпроти, знизити рівень продукції та розвитку України можуть такі 

перешкоди: знищення родючості, радіаційне забруднення, деградація земель, 

зменшення рівня ґрунтових вод, поганий зовнішньополітичний імідж країни. 

Україна має всі можливості, ресурси та умови для ефективного розвитку 

агробізнесу. При цьому необхідно зазначити, що традиційний для країни вплив 

корупції заважає розвитку експорту продукції. Не зважаючи на інтенсивний 

розвиток технологій, залишаються проблеми з деградацією земель та розвитком 

культур. У зв’язку із цим доцільно зауважити необхідність встановлення 

пріоритетів подальшого розвитку агробізнесу в Україні, адже налагоджена 

екосистема розвитку агропромислового сектору країни спроможна принести 

значний капітал та засіб для погашення боргів країни.  
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ДІАГНОСТИКА СОЦІАЛЬНО-ЕКОНОМІЧНОГО СТАНУ РОЗВИТКУ 

УКРАЇНИ НА ОСНОВІ ПОКАЗНИКА ВВП 

 

Найбільш універсальним показником, що характеризує економічну 

потужність країни, є її валовий внутрішній продукт. Він дає уявлення про 

загальний рівень матеріального добробуту нації, тому чим більший обсяг 

виробництва товарів і послуг, чим більша додана вартість створюється, тим 

більша здатність економіки забезпечити високу якість життя свого населення.  

Простежуючи динаміку ВВП на довгому проміжку часу, можна зрозуміти 

те, як держава опікується добробутом населення, як на економіку впливають 

зовнішні чинники, наскільки швидко країна може оговтатися від глобальних 

економічних криз. Наприклад, якщо приріст ВВП становить більше ніж 5%, то 

це результат вдалих реформ та ефективного управління державою, якщо ж 

динаміка ВВП характеризується різким та тривалим падінням, то це означає, 

що економіка не має стійкості та не може витримати потрясінь.  

Динаміка ВВП України в період незалежності демонструє тренд падіння. 

У 2018 р. ВВП України становить лише 62,7% від рівня 1991 року (рис. 1), в той 

час як країни-сусіди змогли суттєво збільшити показник ВВП, наприклад, 

економіка Польщі зросла на 265% від рівня ВВП 1991 року [1]. 

 
Рис. 1 Динаміка ВВП України з 1991 р. по 2018 р., у % до 1990 р. [1] 

Якщо аналізувати частку України у світовій економіці з 1992 по 2016 рр., 

то вона зменшилась втричі. У 1992 р. частка ВВП України в загальносвітовому 

ВВП становила приблизно 3,1%, у 2016 р. цей показник становив менш ніж 

1,5%. Таким чином, вага і вплив нашої країни у світі за четверть століття 

скоротились більш ніж втричі (рис. 2). 

 
Рис. 2 Частка ВВП України у світовій економіці 



За даними Державної служби статистики України у 2018 р. ВВП склав 

3 558 706 000 000 гривень, у доларовому еквіваленті він становив $130 млрд. 

Найбільший показник ВВП був зафіксований у 2013 р. – понад $183 млрд.  

Загалом приріст ВВП склав 3,3% у 2018 р. у порівнянні з 2017 р., що на 

долі відсотка нижче, ніж приріст світової економіки. Приріст української 

економіки не може наздогнати темпи світової з 2012 року (рис. 3). 

 
Рис. 3 Темпи приросту української та світової економіки [4] 

 

Згідно з даними 2018 р., найбільші темпи приросту спостерігаються у 

таких галузях: сільське господарство +0,93%; торгівля + 0,58%, фінанси та 

страхування +0,41%, нерухомість +0,31%, ІТ +0,28%, будівництво +0,20%, 

добувна промисловість +0,13%, інші галузі менше ніж 0,1%. 

За прогнозами провідних міжнародних фінансових інституцій очікується 

позитивна динаміка приросту ВВП України у 2020-2021 рр. до 3-4% на рік. 

Проте існує низка чинників, які можуть негативно вплинути на економіку, 

серед них: посилення гібридних загроз національній безпеці України, дефіцит 

зовнішнього фінансування та звуження можливостей доступу до міжнародних 

ринків капіталу, а також ймовірність світової фінансової кризи у 2020 році [4]. 

Україна має спрямувати свої зусилля на розвиток пріоритетних галузей 

економіки, підвищення обсягів виробництва та експорту готової продукції, 

залучення інвестицій у модернізацію основних фондів, впровадження нових 

технологій виробництва продукції, здатної конкурувати на зовнішніх ринках. 

Відтак, комплексна зважена макроекономічна політика дозволить наростити 

обсяги ВВП та підвищити рівень соціально-економічного розвитку країни. 
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TOURISM FROM THE RISE OF CIVILIZATION TO BUSINESS OF 

THE 21
st
 CENTURY 

 

The problem of tourism development in Ukraine within global economy is of 

current interest today. Nowadays, tourism for Ukrainians has become an integral part 

of their life. Access to previously unknown and expensive directions for many 

travelers is open now, thanks to active globalization and integration of our country 

into the international environment. People have travelled since the beginning of their 

civilization. Thousands of years ago, all people were nomads; the goal of their life 

was to survive in harsh conditions. They spent their whole lives looking for food and 

permanent home. So people populated the entire planet Earth. We can conclude that 

traveling and visiting other places are part of our consciousness. It is a way of life. 

That is why tourism and travel are so popular. And even in the 21st century they are 

an integral part of the lives of many people. 

In general, people laid the foundation for travelling a long time ago. A little 

later, travelers who went on a long journey in search of fame or fortune appeared. 

Their journeys were very dangerous, but people still continue to go to unknown lands 

in search of new sensations and for the sake of a surge of adrenaline in the blood. 

Nowadays, it is not as dangerous as at the time of the birth of civilization and 

much more convenient. If you just want to go somewhere, you have hundreds of 

opportunities instantly opened before you. There are thousands of companies to help 

you. They will take care of your tickets and make all the necessary reservations, 

moreover, a manager to answer all your questions will be in touch with you 24 hours 

a day [1]. It is important to be able to communicate in a way that represents the 

business while at the same time speaking to customers in a way that they can 

understand and relate to. Booking a vacation at a beach resort or at the other end of 

the world is not a problem at all. The most convenient and common booking methods 

are the Internet and telephone. A plane is the fastest and safest way, within a few 

hours after leaving your country, to be on a tropical beach, breathe clean air and swim 

in the warm water of a tropical sea. 

Most often we travel for pleasure to enjoy picturesque places, explore 

interesting places, to look around the sights of the cities, towns and countries that we 

visit. Nowadays, people travel not only for pleasure, but also for business. And for 

very busy people there are weekend tours. People must travel to other countries to 

participate in negotiations, to meet with business partners, to sign some important 

documents, to participate in various exhibitions and auctions. Traveling through 

business helps people learn from others, strives to achieve new heights, and makes 

business more successful [2]. 

With modern services you can travel around the world.  There are many modes 

of transport: airplane, train, ship, bicycle, car, or your own feet. It depends on a 

person’s financial ability or on his own preferences. 



We can travel by car, train or plane if the trip is very long. Some travelers 

prefer to walk or hitchhike then you travel, almost for free. You get new friends, lots 

of fun and don’t know where you will be the next day.  This has great advantages for 

tourists who want to get acquainted with the whole world, with our vast universe. 

There is only one limitation. This is money. If you like to travel in comfort, 

you must have money, because this is actually not cheap entertainment. But there are 

indeed many opportunities for economical trips. The economies of some countries are 

mainly based on the tourism industry. Modern tourism has become a highly 

developed industry, because any person needs a vacation.  This is why tourism is 

booming around the world. 

Thus, there are wide opportunities for the development of tourism in Ukraine. 

Tourism has become a very profitable business, because people are ready to invest in 

the opportunity to have a great time, to learn a lot in different areas of life, visiting 

the sights of the cities of the world, relaxing and having fun. In the 21st century, 

tourism has become a highly developed business. There are many companies, ways 

of transportation, which will provide you with a comfortable and safe trip. Hundreds 

of tour operators and travel agencies are doing everything possible to expand travel 

business in Ukraine. 
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ОСОБЛИВОСТІ ІНФОРМАЦІЙНОГО МЕНЕДЖМЕНТУ НА 

ПІДПРИЄМСТВІ В УМОВАХ ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНОЇ 

ДІЯЛЬНОСТІ 
 

Зовнішньоекономічна діяльність є одним із найважливіших напрямків 

розвитку підприємництва. На сучасному етапі інформатизації суспільства 

активізація міжнародного бізнесу потребує прийняття своєчасних 

управлінських рішень. Забезпечення реалізації та ефективності процесу 

управління неможливе без відповідної інформаційної підтримки. Тому 

використання нових інформаційних систем та технологій у процесі управління 

сучасним підприємством дозволяє підвищити швидкість, точність, 

об’єктивність, оперативність і надійність процесів збору, зберігання і обробки 

інформації, на основі якої керівництво і управлінський персонал проводитиме 

аналіз і прогнозування господарської діяльності підприємства. 
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Інформаційний менеджмент є відповідним розділом менеджменту, який 

становить сукупність засобів та методів управління інформацією та забезпечує 

управління діяльністю підприємства за допомогою інформації. 

У межах концепції управління інформаційними ресурсами інформаційний 

менеджмент як окрема сфера управління підприємством враховує високий 

вплив політичних, психологічних та соціологічних процесів, орієнтацію на 

клієнтів організації, орієнтацію на випередження у конкурентній боротьбі, 

високу швидкість зміни предметної сфери та переважання мережевих відносин 

та структур [1]. 

Основними критеріями ефективності організації інформаційного 

менеджменту на підприємстві виділяють наступні: насиченість комп'ютерами; 

інтеграція інформаційних технологій; Мережі загальнодоступних 

інформаційних банків. У сукупності дані критерії формують інформаційне 

забезпечення управління підприємством. Сучасні реалії бізнес-середовища для 

ефективного розвитку підприємництва вимагають таке інформаційне 

забезпечення, яке базуватиметься на повній, актуальній, своєчасній інформації. 

В процесі прийняття управлінських рішень в ЗЕД підприємства є необхідність 

обробки інформації різноманітного функціонального призначення, до якої 

належать наступні види даних: ділова інформація; юридична (нормативна) 

інформація; науково-професійна інформація; політична інформація. 

Формування системи інформаційної підтримки впровадження 

управлінських рішень в сфері ЗЕД залежить від цілей та завдань, які має 

вирішити менеджер конкретного підприємства. Наприклад, інформаційну 

потребу в дослідженні цільової аудиторії, цінового сегменту, конкурентів та 

партнерів можна задовольнити за допомогою маркетингових досліджень, 

перегляду сайтів конкурентів. Так, джерелом інформації щодо укладення і 

супроводження зовнішньоторгових контрактів, оформлення необхідної 

супровідної документації та ведення переговорів та ділової переписки є 

Законодавство України, міжнародне законодавство, правила Інкотермс, наукові 

та практичні розробки щодо адаптації до відмінностей культур різних країн 

тощо. Розклад поставок та відправлення товару, наявність інформації щодо 

проведення зовнішніх операцій забезпечує зовнішньоторговельний контракт, а 

також документи відправки і отримання вантажу, квитанції оплати [3].  

Цілком логічно, що інформаційна підтримка основної діяльності 

організації є головним завданням інформаційного менеджменту. Реалізація 

цього завдання потребує вибір раціональних форм комунікацій, техніки та 

інформаційних технологій, характеристик інформаційних ресурсів, необхідних 

для досягнення цілей організації, а також кваліфікованих фахівців, залучених 

до створення та використання інформації. В сфері управління ЗЕД виділяють 

два підходи до формування інформаційного забезпечення – функціональний, за 

яким операції з підготовки та обробки інформації невіддільні від процесів 

формування проектів управлінських рішень і мають враховувати специфіку 

функціональних підрозділів, та системний, який передбачає об‘єднання 

різноманітної інформації воєдино, виокремлення найбільш впливових та 



значимих факторів для перспективи розвитку з точки зору цілей, напрямів та 

критеріїв, визначення шляхів та методів ефективного впливу на них [2]. 

Формуванню ефективної системи управлінських рішень в ЗЕД на 

підприємстві сприяє також застосування моніторингу та контролінгу. 

Моніторинг передбачає спостереження за станом зовнішнього середовища з 

метою формування інформаційної бази щодо його поведінки та прийняття 

обґрунтованих управлінських рішень, а контролінг ЗЕД –  процес, спрямований 

на забезпечення досягнення підприємством планованих цілей на міжнародному 

ринку та який складається з виміру фактично досягнутих результатів й 

проведення коректувань планів у тому випадку, якщо досягнуті результати 

істотно відрізняються від заданих параметрів [4]. 

Таким чином, інформаційні технології в прийнятті управлінських рішень 

в зовнішньоекономічній діяльності підприємства можна розглядати як 

невід’ємний компонент управлінських технологій. Інформаційний менеджмент 

стосується всіх функцій управління сучасним підприємством та є необхідним 

процесом для збільшення ефективності зовнішньоекономічної діяльності 

підприємства. 
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ІНОЗЕМНА ФІНАНСОВА ПІДТРИМКА МАЛОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

В УКРАЇНІ 

 

Мале підприємництво та малі підприємства набувають все більшого 

значення для економіки України. Так, згідно даних Державної служби 

статистики України, на малий бізнес у 2014-2019 роках приходилось більше 

99% всіх зареєстрованих в країні суб’єктів підприємницької діяльності. З іншої 



сторони, враховуючи досвід розвитку малого підприємництва у економічно 

розвинутих країнах відзначаємо необхідність збільшення підтримки малого 

бізнесу в Україні. У цих умовах великого значення набуває іноземна фінансова 

підтримка українського малого підприємництва. 

Підкреслюємо наявність значного наукового інтересу зі сторони 

вітчизняних науковців до фінансової взаємодії українського малого бізнесу та 

іноземних донорів. Акцентуємо увагу на наукових дослідженнях наступних 

вчених: Н.І. Редіної; А.В. Толстової та С. Кібальчич; М.В. Хацер та інших. 

Відзначаємо ключову роль у фінансовій підтримці малого 

підприємництва в Україні Європейського Союзу. Головними програмами 

фінансової підтримки українського малого бізнесу зі сторони ЄС є: 

1. Ініціатива «EU4Business» спрямована на поліпшення бізнес-клімату в 

країні. Програми ініціативи полегшують отримання фінансування для малого і 

середнього бізнесу, забезпечують навчання та адресну підтримку підприємств, 

очолюваних жінками, і тих, які працюють в сфері зеленої економіки. В Україні 

діють 15 центрів підтримки бізнесу [1]. 

2. Програма COSME. Приєднання до COSME відкрило Україні та її 

малому бізнесу доступ до бюджету програми у розмірі близько 900 млн. євро. 

Фінансові ресурси надаються у вигляді грантів на фінансування проектів, які 

підтримують експортну та інноваційну діяльність МСБ [2]. 

3. «Горизонт 2020» – це найбільша Рамкова програма Європейського 

Союзу з фінансування науки та інновацій із загальним бюджетом близько 80 

мільярдів євро, розрахована на 2014 – 2020 роки. Відповідно до цих завдань, 

Програму «Горизонт 2020» поділено на три основні напрямки: 

- передова наука, яка є відкритою для високоякісних індивідуальних та 

командних дослідницьких проектів в усіх галузях знань, включаючи 

гуманітарні; 

- лідерство у галузях промисловості, у яких фінансується розробка нових 

технологій і матеріалів, включно з IКT, та космічні дослідження; крім того, в 

межах цього напряму доступні фінансові інструменти для впровадження 

інновацій у малому та середньому бізнесі; 

- суспільні виклики, з широким спектром дослідницьких проектів: від 

поліпшення якості транспорту, їжі, системи охорони здоров’я та безпеки до 

питань європейської ідентичності і культурної спадщини. 

Українські установи, організації та малі підприємства з кожним роком 

беруть все активнішу участь у програмі «Горизонт 2020». Починаючи з 2014 

року і дотепер (станом на кінець січня 2019 року) українські учасники 

отримали 171 грант на суму 29 690 000 євро. Загальна кількість учасників 

українських організацій – 238. Загалом українські учасники координували 22 

проекти, 4 з них наразі ще реалізуються [3]. 

Підсумовуючи наведене відзначаємо наявність достатніх можливостей 

для вітчизняного малого бізнесу відносно залучення іноземної фінансової 

підтримки на відкриття підприємства та фінансування його розвитку. У той же 

час наголошуємо на великій пасивності малих підприємств України щодо 



залучення іноземної фінансової допомоги, що потребує усунення за допомогою 

державних (муніципальних) владних інститутів та наукової спільноти держави. 
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ІНСТРУМЕНТИ РЕАЛІЗАЦІЇ СУЧАСНОГО ПІДПРИЄМНИЦТВА 

 

На сучасному етапі розвитку підприємництва надзвичайно актуалізується 

питання застосування ефективних інструментів забезпечення та розвитку у 

першу чергу малого та середнього бізнесу, як основоположних елементів 

створення конкурентної економічної інфраструктури. Теорія та практика 

управління до таких інструментів сьогодні відносить: 

- стратегічний аналіз; 

- стратегічне планування; 

- організацію вибору і реалізації стратегії; 

- стратегічний контроль. 

Під стратегічним аналізом слід розуміти збір, оцінку та інтерпретацію 

даних про стан і внутрішні можливості підприємства, а також про показники і 

тенденції розвитку зовнішнього середовища. Стратегічний аналіз повинен 

включати три основних етапи аналітичних робіт: експрес-аналіз; комплексний 

аналіз; детальний аналіз. Змістом експрес-аналізу має стати встановлення 

основних характеристик стартових умов, передумов і обмежень соціально-

економічного розвитку господарюючого суб'єкта. В рамках комплексного 

аналізу розглядаються у взаємозв'язку всі основні фактори, що визначають 

стартові умови, вихідні передумови та обмеження соціально-економічного 

розвитку підприємства, формуються інтегральні оцінки. На етапі детального 

аналізу з'ясовуються причини, що зумовили той чи інший характер оцінок, які 

характеризують стартові умови, передумови і обмеження розвитку 

підприємства, робляться пропозиції щодо можливих способів поліпшення 

становища. Підсумком аналізу зовнішнього середовища є виявлення існуючих і 

перспективних загроз та можливостей розвитку підприємства з боку 

зовнішнього середовища. Особливе значення в рамках стратегічного аналізу 
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має виявлення позицій підприємства і його перспективних можливостей за 

допомогою оцінки різних сполучень сильних і слабких сторін з погрозами і 

можливостями. Підсумком проведення аналітичних робіт є інтегральна оцінка 

стартових умов, передумов і обмежень розвитку підприємства. При цьому 

необхідною умовою організації ефективної аналітичної роботи є наявність 

повної, достовірної та своєчасної інформації. 

Наступним інструментом стратегічного управління є стратегічне 

планування як функція управління, що полягає у якісному визначенні цілей 

розвитку підприємства, їх ранжування, а також прийняття шляхів їх 

досягнення. 

Організація вибору і реалізація стратегії є ще одним вагомим 

інструментом управління підприємством. Процес втілення стратегії в 

реальність – один з найскладніших етапів розвитку організації. 

Останнім інструментом управління підприємством виступає контроль 

підприємства і стратегії. Завданням використання даного інструменту є не 

тільки своєчасне виявлення збоїв і помилок, але і сприяння виробленню і 

здійсненню коригувальних заходів, спрямованих на забезпечення досягнення 

поставленої мети [2]. 

Таким чином, необхідно дотримуватись конкретних правил, щоб мати 

успіх у керуванні підприємством. Позитивне спілкування з підлеглими, система 

контрольних тестів для перевірки працездатності працюючих та стійкості 

організації, контроль матеріальних потоків, орієнтація підприємства на попит 

та ресурсні запаси, швидке реагування на запити споживачів, наявність 

відповідних інформаційних даних, реалізація ефективної стратегії – всі 

перераховані фактори розглядаються у взаємозв'язку та формують цілісну 

структуру. Їх дотримання призводить до вагомих результатів в управлінні 

бізнесом. Визначення оточуючих умов та обмежень розвитку підприємства, 

проведення комплексного аналізу допоможуть запобігти плинності кадрів, 

своєчасно виявити потенційні загрози та перспективи функціонування 

організації, помилки управління та виробництва. 

Існує декілька технік та способів управління, які є основою формування 

ефективного менеджменту сучасних підприємств. Мотивація, бізнес-процеси 

логістики та стратегічне планування – чинники, які необхідно враховувати, щоб 

розвивати сучасну бізнес-справу.  

Необхідно дотримуватись конкретних правил, щоб мати успіх у керуванні 

підприємством. Позитивне спілкування з підлеглими, система контрольних 

тестів для перевірки працездатності працюючих та стійкості організації, 

контроль матеріальних потоків, орієнтація підприємства на попит та ресурсні 

запаси, швидке реагування на запити споживачів, наявність відповідних 

інформаційних даних, реалізація ефективної стратегії – всі перераховані 

фактори розглядаються у взаємозв'язку та формують цілісну структуру. Їх 

дотримання призводить до вагомих результатів в управлінні бізнесом. 

Визначення оточуючих умов та обмежень розвитку підприємства, проведення 

комплексного аналізу допоможуть запобігти плинність кадрів, своєчасно 



виявити потенційні загрози та перспективи функціонування організації, 

помилки управління та виробництва. 
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ДИНАМІКА ЗАЛУЧЕННЯ ІНОЗЕМНИХ ІНВЕСТИЦІЙ 

В ЕКОНОМІКУ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ У 2014 – 2018 РР. 

 

Іноземні інвестиції виступають одним із основних показників, що 

впливають на економіку країни та сприяють позитивній динаміці економічного 

розвитку. У широкому значенні інвестиції – це спосіб розміщення капіталу з 

метою подальшого його збільшення.  

Господарська діяльність Запорізької області потребує іноземного 

інвестування. Видатки є необхідними задля створення, реконструкції та 

технічного переозброєння капіталу. Інвестиції дають поштовх для розвитку 

інноваційної сфери, зростання масштабів виробництва, покращення якості 

товарів і послуг, підвищення їх конкурентоспроможності на міжнародному 

ринку, що в свою чергу є стимулом до збільшення економічних вигод. За 

даними Державної служби статистики до 2014 року обсяг прямих іноземних 

інвестицій в Україну зростав. Проте з 2014 по 2018 рр. відбувається постійне 

його скорочення [2]. 

Таблиця 1Обсяги прямих інвестицій (акціонерного капіталу) України, 

млн. дол. США [1] 

Роки Прямі інвестиції в Україну Прямі інвестиції з України 

2014 53 704,0 6 702,9 

2015 38 356,8 6 456,2 

2016 32 122,5 6 315,2 

2017 31 230,3 6 346,3 

2018 31 606,4 6 322,0 

 

Такі зміни відбулися через нестабільність економічної та політичної 

ситуації в країні, недосконалість українського законодавства, відсутність 

належного забезпечення розвитку інвестиційного ринку з боку влади, 
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неврегульованість податкової системи, складнощі реєстраційних та ліцензійних 

процедур. 

Пріоритетними напрямками в сфері інвестування у Запорізькій області є 

такі галузі промисловості: вітроенергетика, енергозбереження, сільське 

господарство, машинобудування, радіоелектроніка та чорна металургія. 

У Запорізькій області розвивається сонячна та вітрова галузі енергетики, 

про це свідчить реалізація у 2014 р. проекту з будування вітрових 

електростанцій на території Приазовського і Мелітопольського районів Euro 

Cape New Energy та будівництво сонячної електростанції Tokmak Solar Energy. 

Важливий проект буде реалізований в регіоні у 2019-2020 рр. компанією 

Eurocape, яка має на меті побудувати парк наземних вітрових електростанцій. 

Також реалізуються проекти таких іноземних інвесторів: GS (будівництво 

сонячної електростанції), Hongxin Industriаl Group (добувна промисловість), 

Next Metаls (авіаційна промисловість), NBT (проект з відновлюваної 

енергетики).  

Таблиця 2 Обсяги прямих інвестицій (акціонерного капіталу) в економіку 

Запорізького регіону, млн. дол. США 

2014 2015 2016 2017 2018 

1 075,3 843,4 682,7 863,4 910,5 

 

Частка інвестицій в аграрну сферу зменшується через сильний вплив 

контролюючих органів. Також є незначними обсяги інвестицій у фінансову 

сферу, що пов’язано з високими ризиками на банківському ринку України. 

Запорізька область знаходиться на десятому місці по залученню інвестицій 

серед регіонів України. Найсильнішою стороною області є активне 

застосування інновацій (3-тє місце в списку регіонів за цим показником). 

Водночас невирішеними залишаються питання, що впливають на 

інвестиційний клімат країни в цілому і Запорізької області зокрема, серед яких: 

недосконале законодавство, нестабільність внутрішнього податкового 

законодавства, високий податковий тиск на капітал підприємства, різні умови 

та правила ведення бізнесу всередині країни та за кордоном, відсутність 

ефективної системи страхування іноземних інвестицій, низький рівень 

управління національними інвестиціями, висока порівняно з розвиненими 

країнами інфляція, недостатня обізнаність потенційних інвесторів країни щодо 

стану та перспектив розвитку економіки України. 
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ЗОВНІШНЬОЕКОНОМІЧНА ДІЯЛЬНІСТЬ ВІТЧИЗНЯНИХ 

ПІДПРИЄМСТВ: ПРОБЛЕМИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ 

 

Зовнішньоекономічна діяльність є важливою і невід'ємною сферою 

господарської діяльності підприємств, фірм, які є учасниками ринкових 

відносин в Україні. 

Для багатьох українських підприємств зовнішньоекономічний чинник 

набуває особливої значущості. Більш того, окремі підприємства і навіть галузі, 

наприклад металургійна, машинобудівна, виживають - саме завдяки ЗЕД. 

Труднощі вітчизняних підприємств відбуваються не тільки від багатьох 

несприятливих обставин всередині нашої країни, а й значною мірою 

обумовлені змінами в міжнародному бізнесі. У сучасному діловому середовищі 

будь-яке підприємство зіштовхується з серйозними фінансовими проблемами і 

жорсткою конкуренцією як з боку західних, так і українських 

товаровиробників.  
Для розвитку ЗЕД в Україні прийняті і широко використовуються 

законодавчо-нормативні акти, що регулюють ЗЕД на трьох рівнях - вищому, 

функціонально-галузевому і регіональному, за кожним, з яких закріплені 

основні функції і визначені конкретні завдання. Тільки в Цивільному кодексі 

України записано, що підприємствам надається право самостійно вирішувати 

виробничі проблеми, в тому числі завдання підвищення 

конкурентоспроможності продукції. Практика реформування української 

економіки призвела до того, що фінансове забезпечення науково-технічного 

розвитку підприємства здійснюється без участі держави.  

Багато проблем виникає і в сфері формування системи управління 

господарською та зовнішньоекономічної діяльності. До сих пір не вироблена 

комплексна система управління соціально-економічними процесами в сучасній 

Україні, не вироблена науково обґрунтована концепція управління в цей 

складний перехідний період, і, зокрема, не визначені на досить тривалий період 

державні заходи регулювання зовнішньоекономічної діяльності, на основі яких 

її учасники могли б планувати і розраховувати свої дії. Що ж стосується 

зовнішньоекономічних інтересів, то вони, як правило, реалізуються переважно 

політичними діями уряду на міждержавному рівні. Важливо в цьому плані 

знайти оптимальний стан при виборі необхідного поєднання використання 

політичних і економічних засобів для досягнення тих цілей, які ставить перед 

собою та чи інша країна в процесі формування міжнародних економічних 

відносин як на двосторонньому, так і багатосторонньому рівнях.  

Сьогодні в Україні велика частина зовнішньоекономічних операцій 

відбувається не на державному рівні, а на рівні приватного підприємництва, а 

держава лише встановлює правові норми, за допомогою яких регулює 

правильність і законність міжнародного співробітництва. Щоб змінити вкрай 



несприятливий розвиток подій, необхідно, нарешті, покінчити з помилкою, що 

держава лише має створювати правила ринкової поведінки, а вже економіка, 

якщо їй не заважати, сама піде ринковим шляхом саморозвитку і 

саморегулювання.  

Відсутність належного порядку у зовнішньоекономічній сфері діяльності, 

необґрунтоване послаблення державного контролю в цій галузі робить 

негативний вплив на розвиток національної економіки, призводить до значного 

відтоку капіталу з країни, оскільки нестабільне політико-економічне становище 

в Україні не може стимулювати виробничі капіталовкладення. І в цих умовах 

лібералізація ЗЕД, неефективність державного валютного контролю привели до 

"витоку" капіталів з України. До того ж «знецінюється» і сам курс на 

лібералізацію ЗЕД: безглуздо стимулювати експорт, якщо валютні доходи 

осідають за кордоном і не вкладаються в українську економіку.  

На даний час в уряді та в суспільстві в цілому немає достатнього 

накопичення ролі прямих іноземних інвестицій для розвитку економіки, не 

існує узгодженої політики щодо прямих іноземних інвестицій, не узгоджена з 

цим процесом стратегія економічних реформ. Тому на найближчу перспективу 

необхідно вирішити два завдання: 

1) сприяти кращому розумінню ролі іноземних інвестицій як для 

реалізації нових проектів, так і для приватизації існуючих; 

2) надати ефективну допомогу інвесторам, створивши центр, який 

надавав би необхідну інформацію.  

Сьогоднішня ситуація ускладнюється тим, що в Україні відсутні 

нормальні економічні стимули як для інвестування, так і для нарощування 

експорту. І це є основним недоліком державної економічної політики. 
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БАР’ЄРИ ДЛЯ ВИХОДУ УКРАЇНСЬКИХ ВИРОБНИКІВ НА 

ЄВРОПЕЙСЬКИЙ РИНОК КОНДИТЕРСЬКИХ ВИРОБІВ 

 

Сучасний стан економіки та низька купівельна спроможність населення 

України обумовлюють необхідність виходу національних виробників 

кондитерських виробів на світовий ринок.  

Одним з найперспективніших напрямів торгівлі для українських 

підприємств є ринок Європи. Ратифікація Верховною Радою України та 

Європейським Парламентом Угоди про асоціацію між Україною та ЄС 16 



вересня 2014р створила передумови для спрощення процедури зовнішньої 

торгівлі. Зокрема, в угоді було зазначено про створення поглибленої зони 

вільної торгівлі, яка забезпечить поступову інтеграцію України до 

внутрішнього ринку ЄС.  Також визначними умовами угоди стали зниження 

або скасування ставки ввізного мита, спрощення вимог щодо маркування 

товарів, полегшення отримання сертифікатів відповідності для українських 

товарів[1]. 

Не зважаючи на поступки для вітчизняних виробників з боку ЄС, ринок 

кондитерських виробів Європи залишається неосвоєним. У липні 2019р Рада з 

питань експорту продовольства представила Інформаційно-аналітичний звіт по 

ринках кондитерських виробів. Загальний обсяг експорту за півріччя склав 31,7 

тис. т із загальною вартістю 50,3 млн. дол. За даними звіту основними ринками 

збуту української продукції залишаються Польща (10,3% або 6,5 млн. дол.), 

Казахстан(9,68% або 6,12 млн. дол.) і Білорусь(9,66% або 6,11 млн. дол.)[2].  

Основними бар’єрами ефективної діяльності вітчизняних 

товаровиробників на кондитерському ринку ЄС є: 

1. Низька конкурентоспроможність у порівнянні з європейськими 

виробниками. На ринку ЄС велику частку займають великі транснаціональні 

корпорації, які і задають стандарти інноваційності, технологічності та 

екологічності виробництва, рівня якості та ціни на кондитерську продукцію. 

Такі компанію мають більше фінансових ресурсів та більше можливостей для 

охоплення багатьох сегментів.  

2. Обмежений ринок кондитерських виробів. Ринок ЄС не є достатньо 

гнучким для входження нових виробників. Оскільки сегменти споживання на 

ньому є чітко визначеними, вітчизняним виробникам необхідно більше часу та 

технологій просування задля закріплення власної продукції. Тому багато 

виробників обирають менш конкурентні та більш гнучкі ринки. 

3.  Невідповідність української продукції стандартам якості ЄС. 

Великі торговельні мережі Європи вимагають від представлених виробників 

стандарти якості IFS Food та BRS. IFS Food (International Food Standart) є 

авторитетним міжнародним стандартом аудиту якості на всіх етапах 

виробництва харчової продукції. Стандарт харчової галузі BRC (British Retail 

Consortium) визначає вимоги до системи менеджменту якості та гігієни 

виробництва країн, що поставляють харчову продукцію. На сьогодні більшість 

українських виробників не відповідають цим стандартам якості. 

4. Квотування.  В рамках Угоди про асоціацію з ЄС для українських 

товарів діють пільгові тарифні квоти, які дозволяють ввозити товари на 

територію ЄС за нульовою ставкою мита. Втім, ці квоти є досить невеликими, а 

всі товари, які перевищують обсяг квоти, ввозяться за стандартною ставкою 

мита в країнах Євросоюзу. 

5. Невідповідність законодавства України acquis Євросоюзу. Acquis 

communautaire або «доробок спільноти» є загальною правовою системою ЄС, 

що містить законодавчі акти Європейського Союзу, які були прийняті в рамках 

Європейського співтовариства, Спільної зовнішньої політики та політики 

безпеки і Співпраці у сфері юстиції та внутрішніх справ. Законодавчі акти 



України не регулюють зовнішньоекономічну діяльність вітчизняних виробників 

на тому ж рівні. 

Враховуючи вищезазначене, умовами ефективної реалізації продукції 

вітчизняних виробників на ринку кондитерських виробів ЄС є: 

1. Підвищення конкурентоспроможності кондитерських виробів за 

рахунок модернізації виробництва, використання екологічної сировини. 

Можливим є створення спільних підприємств з іноземними партнерами, які 

можуть забезпечити капітальні інвестиції у техніко-технологічний аспект 

виробництва. 

2. Проведення маркетингових досліджень, які дозволять визначити 

менш зайняті сегменти, з яких вітчизняні виробники можуть розпочати свою 

діяльність на зарубіжних ринках, поступово збільшуючи частку ринку та 

переходячи на інші сегменти.  

3. Запровадження на державному рівні системи стандартів якості 

харчової продукції, які б відповідали міжнародним вимогам та були доступні 

українським виробникам. 

4. Забезпечення законодавчої бази, яка гарантує захист прав 

експортера та дозволяє укладати зовнішньоекономічні контракти на умовах, 

вигідних для українських виробників харчової промисловості.  
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ПУБЛІЧНО-ПРИВАТНЕ ПАРТНЕРСТВО, ЯК СПОСІБ ВИРІШЕННЯ 

ФУНКЦІОНАЛЬНИХ  ПРОБЛЕМ МУНІЦИПАЛЬНИХ УТВОРЕНЬ 

 

Муніціпалітети та райони міст мають низку проблем, які мають 

вирішуватись в публічно-приватному партнерстві, тобто за участю фірми або 

організації громадян, які отримують конкретну економічну вигоду в результаті 

своєї участі в проекті публічно-приватного партнерства. 

 Наявність соціальної відповідальністі підприємця без формалізації та 

встановлення економічної вигоди є несталим, оскільки йде всупереч з 

принцпами підприємця налаштованого на отримання прибутку. Соціальна 

відповідальність для фірми є своєрідним способом уникнення зайвих 

трансакційних витрат, які зумовлені поведінкою членів суспільства, серед яких 
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можуть бути клієнти, партнери та представники органів державного 

управління, тобто особи, які можуть здійснити певний вплив на фірму в межах 

своєї професійної діяльності. 

 Муніціпальні утворення, в тому числі міста, райони міст, мають спільні 

проблеми, які можуть бути вирішені тільки за умов спільної участі приватних 

партнерів та громадян, які матимуть нізку спільних проблем, інтересів та 

ймовірних вигод. 

 Проблеми, що підлягають спільному вирішенню є походженням 

недосконалого механізму публічного управління, або завданням розвитку. 

 Недосконалість механізму публічного управління, наслідком якої є його 

неефективність, пов’язана із  нестачею ресурсів, бюджетних коштів або активів, 

що утворюють додану вартість та недосконалістю структури механізму 

управління, яка реалізується через людей, організації, норми та взаємозв’язки 

між ними. 

 Публічно-приватне партнерство, яке відбувається в належних 

інституційних рамках забезпечує ефективну взаємодію між всіма учасниками 

процесу публічного управління, руйнує механізми виникнення корупції, 

обмежує монополізм в т.ч. державний.  
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СПІВВІДНОШЕННЯ ПОНЯТЬ «ІНВЕСТИЦІЙНА ПРИВАБЛИВІСТЬ» 

ТА «ІНВЕСТИЦІЙНИЙ КЛІМАТ» 

 

Інвестиційна привабливість території визначається сукупністю факторів 

та засобів виробництва, які доступні на даній території для ведення 

підприємницької діяльності, наявністю сприятливих макроекономічних 

тенденцій. Інвестиційна привабливість території є терміном економічної 

політики та пропаганди, який виникає  у процесі пошуку та розвитку бізнес-

проектів, які є складовою розвитку підприємницької діяльності  власників 

капіталу та решти потенційно зацікавлених до вкладання капіталу осіб. 

Сукупність факторів інвестиційної привабливості у їх взаємозв’язку 

складають  інвестиційний клімат.  



Фактори інвестиційної привабливості території, за ступенем важливості, 

складаються наступним чином: 

Перша група факторів інвестиційної привабливості, які входять до складу 

продуктивних сил, тобто засобів виробництва і людей, які виробляють різні 

матеріальні блага: 

- наявність виробничих технологічних ресурсів (сировини, енергії) та 

факторів виробництва, рівний доступ до них для підприємців, причому рівень 

доступу розраховується, як зворотний показник монополізму та регуляторного 

впливу; 

- наявність факторів виробництва: земельних ділянок, об’єктів ділової 

нерухомості, доступ до банківського капіталу, різноманітність механізмів його 

залучення;  

- наявність персоналу всіх необхідних кваліфікацій, в першу чергу – 

промислово-виробничого персоналу, який забезпечує функціонування 

виробничих комплексів – підприємств, які виробляють матеріальні блага, що 

може бути визначене виходячи з чисельності населення, його структури тощо. 

Друга група факторів інвестиційної привабливості являють собою низку 

умов, які виникають у зовнішньому середовищі підприємств та забезпечують 

високий рівень споживчого попиту, який стимулює як ринок предметів 

споживання, так і ринок засобів виробництва, який напряму залежить від ринку 

предметів споживання. 

Такими факторами впливу є: - валовий внутрішній продукт, який 

виробляється на певній території визначає виробничі можливості, які 

виникають на даній території; - валовий внутрішній продукт на душу населення 

– корелює з рівнем доходів домогосподарств; - рівень інфляції – визначає 

діапазон норм прибутку в майбутньому; - рівень споживчих цін – визначає 

ймовірний розмір торговельних нарахувань тощо; - рівень роздрібного 

товарообігу – визначає обсяг роздрібної торгівлі та співвідношення між різними 

категоріями споживачів; - інші макроекономічні показники, які можуть бути 

актуальними для певної території. 

Третю групу факторів інвестиційної привабливості складають  собою 

соціально-політичні фактори, які разом визначають рівень політичної та 

соціальної стабільності населення територіальної громади. 

Співвідношення показників з трьох груп формує інвестиційний клімат на 

відповідній території, який визначає привабливість її для інвестора, як місця 

розміщення засобів виробництва, що може утворюватись в процесі 

інвестиційної діяльності власників капіталу. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНИХ СИСТЕМ В  

УПРАВЛІННІ БІЗНЕС-ПРОЦЕСАМИ 

 

На сьогоднішній день створено величезну кількість бізнес-організацій 

різного розміру. Від маленьких компаній до величезних підприємств. Для 

якісного управління цими компаніями потрібно використовувати сучасні 

методи управління, розвитку бізнесу та новітнє забезпечення як  програмне так 

і  технологічне. Саме тому  завжди будуть актуальні нові інформаційні 

технології в управлінні бізнесом, людьми та інформацією і у всіма іншими 

процесами. Кожна компанія ставить перед собою власні цілі. Але основною  

ціллю як правило є завжди отримання прибутку, розвиток компанії і 

стабільність. 

Під бізнес процесом  будемо мати на увазі діяльність що направлена нас 

творення продукту або послуги для споживача. 

Якщо говорити взагалі про інформаційні технології  то це методи які ми 

використовуємо в роботі з інформацією. Інформація здійснена в багатьох 

процесах  на підприємствах. 

У минулому столітті вся обробка виконувалась виключно ручними 

операціями. Сьогодні  ми маємо змогу автоматизувати більшу кількість бізнес-

процесів, що є економічно вигідним та сприяє розвитку організації. 

Для забезпечення діяльності підприємства потрібно планувати та 

управляти всіма структурами с яких воно створено. Для цього використовують 

методи MRP, MRP II и ERP. 

Широко використовується Enterprise Resource Planning (сокр. ERP) -  клас 

інтегрованої  системи. Планування ресурсів підприємства (ERP) відноситься до 

типу програмного забезпечення, яке організації використовують для управління 

повсякденною діловою діяльністю. В цілому цей клас спрощує процедуру 

бухгалтерського обліку, надає змогу моніторити інформацію в режимі реальноо 

часу. 

MRP-система  (Material Requirements Planning) - інтегрована система 

планування, основою діяльності якої є використання не тих данних які вже 

отримано у минулому( спожита кількість, витрачена сировина і т д), а 

планування майбутніх потреб організації чи споживачів. Виконується 

планування виключно матеріальних ресурсів. Ця система дає змогу 

контролювати низький рівень запасу сировини, основою є планування усіх 

операцій та процесів. 

MRP II-система. Вдосконалена MRP система, відрізняється тим, що в ній 

використовується планування ях матеріальних ресурсів, так і грошових. 

Виконує планування по всім ресурсам на підприємстві: персонал, 

сировина,обладнання і т д. Планує витрати на ці ресурси та моделює процеси 

що виконуються на підприємстві. 



Отже, застосування запропонованих інформаційних систем дозволить 

вітчизняним компаніям підвищити власну ефективність та 

конкурентоспроможність.  
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«БІЗНЕС–АНГЕЛИ» ТА ЗАЛУЧЕННЯ ЇХ МОЖЛИВОСТЕЙ ДЛЯ 

ФІНАНСУВАННЯ МАЛОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ 

 

В наш час почати власну справу не важко, тим паче маючи стартовий 

капітал, але зовсім інша справа, коли фінансування відсутнє,тоді на допомогу 

можуть прийти Бізнес-ангели. Підчас пошуку свого інвестора, можна 

натрапити на різного виду перешкоди, які не лише будуть причиною ваших 

сумнівів і заважатимуть просуванню вашої ідеї, але й стануть проблемами, які 

тягнуть за собою серйозну небезпеку. Можна привести великий перелік 

компаній, які для початку своєї діяльності брали «перші» гроші у інвесторів. До 

цього списку можна віднести такі великі проекти, як Google, Skype і PayPal [1]. 

Таке положення речей не є дивним для цієї сфери діяльності, бо коли 

бізнес на стадії розробки, також можуть виникнути різного типу проблеми з 

кредитуванням у банку. Виходом з такої ситуації можуть стати звернення до 

приватних інвесторів. Які, в свою чергу, допомагають не тільки фінансово, але і 

підтримують саму ідею, тим самим вселяє певну надію, що є важливим для 

молодого бізнесу і власника-початківця [2]. 

Відзначаємо значний інтерес закордонних та українських науковців до 

взаємодії «бізнес-ангелів» і суб’єктів малого підприємництва в Україні. 

Відзначаємо напрацювання наступних науковців: О.В. Ульяницької та Т.В. 

Ярошенко [3]; Дж. Бенджаміна і Дж. Mapгуліса [4]; Б. Хілла та Дн. Пауера [5] 

та інших. У той же час специфіка взаємодії малого бізнесу в Україні з «бізнес-

ангелами» вимагає подальшого проведення досліджень у цій науковій сфері. 

Відзначаємо, що в межах залучення грошових коштів «бізнес-ангелів» у 

малий бізнес виокремлюють декілька стадій спілкування: 

Перша стадія - вивчення пропозиції від суб’єкту малого бізнесу: 

відбувається перший розгляд інвестиційних та інших документів підприємця. 



Друга стадія - дослідження бізнесу підприємця, зазвичай на цій стадії 

запрошують сторонніх експертів, які консультують обидві сторони з приводу 

вигоди та прорахунків щодо ведення бізнесу. 

Третя стадія - спільне управління бізнесом підприємця. Тут потрібно мати 

на увазі, що у різних «бізнес-ангелів» своя стратегія і власні погляди на 

подальший розвиток справи у яку вони вкладають інвестиційні кошти. 

Четверта стадія - вихід інвестора з бізнесу. В даній ситуації можна 

розглядати наступні варіанти розвитку подій: продаж своєї частки іншому 

інвестору, викуп частки підприємцем, вихід на біржу [2, с. 51]. 

Наголошуємо, що для малого бізнесу критично важливими є перша та 

друга стадії спілкування з «бізнес-ангелами». Для успішного проходження 

першої та другої стадії потрібно підготувати наступні документи:  

1. Бізнес-резюме. В цьому документі потрібно стисло розповісти про 

бізнес, яким ви хочете зайнятися (вже займаєтесь), про ринок, аналогічні 

підприємства за кордоном, обґрунтувати ваші власні прогнози на 3-5 років 

щодо витрат та прибутків, розповісти про вашого потенційного покупця. 

2. Презентація проекту - це докладний варіант бізнес - резюме разом з 

інвестиційним меморандумом. Ці документи знадобляться інвестору, якщо його 

зацікавить бізнес-резюме малого підприємства.  

3. Опис фінансової моделі функціонування бізнесу в Excel, який дасть 

змогу в зручному вигляді подати інформацію про те, як само формується дохід, 

витрати і розрахунок прибуток, які капітальні витрати вас чекатимуть, як буде 

відбуватися рух грошових коштів і ваш балансовий звіт. 

4. Документ, який обумовлює основні умови угоди - ціна, права та 

зобов’язання, перелік потреб, які вимагають грошових витрат. Тут також 

потрібно бути розкрито як саме працювати з компанією, якщо інвестор захоче 

вийти або ви захочете продати свою частину бізнесу. 

5. Договір про угоду або установчий договір - останній документ, який 

закінчується реєстрацією частки яку вкладає новий учасник і надходженням 

коштів на рахунок підприємця [5, с. 196]. 

Якщо порівнювати пошук бізнес-ангела і звернення в банк за отриманням 

кредиту, як спосіб отримання інвестицій у власний бізнес, то варто відзначити, 

що останній спосіб отримання фінансування має низку вагомих переваг, перш 

за все, не вимагає настільки ретельної підготовки і опрацювання документів: 

для позитивного рішення банкірів важливіше мати ліквідну заставу, хорошу 

кредитну історію і прибуток. Крім цього, незважаючи на всі ваші переваги, 

далеко не кожен банківський експерт зможе розгледіти в бізнес-плані 

технологічні й управлінські особливості бізнесу або навіть помилки 

підприємця. 
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BUSINESS COMMUNICATION IN PROFESSIONAL ACTIVITY 

 

From the point of view of social psychology, communication is the process of 

transmitting information from the sender to the recipient. The sender's goal is to have 

a particular impact on the recipient by transmitting a specific message. To understand 

the information, the recipient needs to decode the message. Thus, a complete unit 

communication cycle consists of alternate moves of partners. 

Business communication is a process of interaction aimed at optimizing a 

particular type of objective activity: industrial, scientific, etc. In business 

communication, a communication partner always acts as a person significant to 

another. 

The main objectives of business communication can be productive cooperation, 

the desire to bring goals closer, and improve partnerships. 

Business communication involves the implementation of the following 

conditions: 

1) the mandatory contact of all participants in communication, regardless of 

their likes and dislikes; 

2) the objective content of communication; 

3) the compliance with formal role-based principles of interaction; 

4) the interdependence of all participants in business communication in 

achieving the final result; 

5) the communicative control of interaction participants, including high (game, 

manipulation, camouflage). 

Business communication is realized in three main communicative forms: 

monological, dialogical and polylogical. 

In a monological form of communication, communicative actions predominate: 

statements of the personality as a subject who is the organizer of the listening process 

of other subjects - participants in communication. 



In a dialogical form of communication, subjects interact and, as a rule, are 

mutually active. 

In the polylogical form of communication, there is multilateral communication, 

which, most often, has the nature of a kind of struggle for the mastery of a 

communicative initiative and is associated with the desire for its most effective 

implementation. 

That is, in fact, communication can be intrapersonal ("internal dialogue") and 

interpersonal ("personality - personality"; "personality - group"; intergroup 

communication; all of the above within the framework of different cultural groups). 

It is well known that business communication is a complex and multifaceted 

process that has objective and subjective aspects and is characterized by various 

verbal and non-verbal parameters. The business communication differs from the 

ordinary one, first of all, in clear determinism and regulation, as it is aimed at solving 

a specific problem. This regulation is carried out using business ethics, business 

rhetoric, some standards of corporate culture, etc. Verbal and non-verbal factors play 

the dominant role in creating an individual and corporate image. The image of a 

business person is also a combination of a number of verbal and non-verbal 

parameters. It can be considered as a separate sociocultural phenomenon. The genesis 

of the image is a complex multi-structural formation, being a phenomenon of 

individual, group and mass consciousness. The image functions as an image-

representation, in which the internal and external characteristics of the object are 

combined in a complex interaction. An essential role in business communication is 

played by both individual and corporate image.  

Verbal and non-verbal communicative parameters are reflected in the ethics 

and rhetoric of business communication and significantly determine the patterns of 

behavior adopted in this area. One of the important basic concepts, including both 

verbal and non-verbal components, is the ethics of corporate communication. The 

essence of corporate ethics is, first of all, mutual trust. Ethical principles and 

standards of doing business have their own specifics in each area and at the same 

time are unified categories. Corporate and professional codes are differentiated within 

different cultures and are largely determined by the system of values adopted in each 

culture.  

Models of behavior in interpersonal communication in the business sphere, as a 

rule, are clearly determined by the principles of corporate ethics and morality. 

However, these models largely depend on the perception and adequate interpretation 

of communicative parameters, depending on whether they are implemented within 

the same culture or in different cultures. Besides, the principles of their construction 

and functioning mechanisms are determined by the dominant culture and its genesis. 
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ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ЗАХИСТУ БРЕНДУ ПІДПРИЄМСТВА В УКРАЇНІ 

 

Для надійного захисту бізнесу та бренду підприємства в сучасних умовах 

необхідно оформлювати власний бренд на основі нормативно-правової бази 

відносно захисту прав інтелектуальної власності. Проте в Україні наразі 

існують певні проблеми у сфері законодавчої бази для захисту активів 

інтелектуальної власності.  

Вітчизняне законодавство не дає визначення терміну «бренд», в той час 

як визначення, яке пропонують західні колеги, та яке носить певної міри 

юридичний характер, акцентує увагу на необхідності його правового захисту. 

Так, бренд - це «позначення товару, що отримав ексклюзивний для його 

власника юридичний захист, ідентифікаційний знак, який є іменами, 

символами, назвами, знаками і т.д., використовувані в рекламі» [1]. 

На початковому етапі просування бренду компанії необхідно провести 

процедуру реєстрації торгової марки. Право власності бренду посвідчується 

свідоцтвом, який є офіційним охоронним документом, що видається від імені 

держави уповноваженим на це органом. Право на одержання свідоцтва має 

будь-яка фізична або юридична особа [3].  

Реєстрація торгової марки забезпечує захист бізнесу проти третіх осіб, які 

неналежним чином використовують вже зареєстровану торговельну марку або 

логотип. Реєстрація назви компанії запобігає нелегальному використанню 

інтелектуальних активів компанії, а також надає змогу придбати домен у зоні 

.ua, що дозволить отримати правовий захист вітчизняної торгової марки.  

Важливим кроком також є розробка стратегії захисту інтелектуальної 

власності. Стратегія допоможе захиститися якнайкраще та заощадити на 

витратах організації. Компанія може визначити, який саме її елемент має 

охоронятися: логотип, назва, колір, шрифт, мелодія, девіз або їх комбінація. 

Обраний елемент має єдино використовуватись керівництвом та 

співробітниками компанії.  

Компаніям слід визначити політику щодо бренду, яка повинна 

передбачати використання торгових знаків і логотипів у всіх матеріалах, 

присвячених брендингу, включаючи навіть публікації в соціальних мережах. 

Чітка стратегія захисту бренду відіграє важливу роль в медіа та інтернет-

просторі, де існує ризик недоцільного використання назв і логотипів, які 

можуть послабити впізнаваність бренду. Наприклад, унікальний логотип краще 



зареєструвати як ТМ, щоб запобігти імітуванню його конкурентами для 

продажу своїх товарів. До того ж, реєстрація бренду дозволяє матеріалізувати 

винагороду власнику бренду прямо й опосередковано, тому що можна скласти 

ліцензійну угоду на використання товарного знака. 

Практика зарубіжних компаній в активному захисті прав інтелектуальних 

активів є цілком закономірним і економічно обгрунтованим явищем, проте в 

Україні правова основа не містить чітко обґрунтованого поняття «бренд», тому 

захист інтелектуальної власності базується на міжнародних угодах, таких, як 

«Паризька конвенція про охорону промислової власності», «Договір про 

патентну кооперацію», «Мадридська угода про міжнародну реєстрацію знаків», 

«Бернська конвенція про охорону літературних та художніх творів», а також на 

національному законодавстві: Цивільний кодекс України, Закони України «Про 

авторське право та суміжні права», «Про охорону прав на знаки для товарів і 

послуг», «Про охорону прав на винаходи та корисні моделі», «Про охорону 

прав на промислові зразки» [2, 3, 4, 5]. 

Система захисту інтелектуальної власності в Україні представлено трьома 

органами державного управління [1]: 

1. Мінекономпромрозвитку;  

2. Державний департамент інтелектуальної власності; 

3. Державні підприємства «Український інститут інтелектуальної 

власності», «Інтелзахист» та державна організація «Українське агентство з 

авторських та суміжних прав». 

Недосконалість правової бази вітчизняного законодавства призводить до 

нелегітимного використання тих або інших елементів відомих брендів для 

реалізації продукції, що негативно впливає на прибуток компанії, її імідж та 

частку ринку. Саме допомога державних органів може надати гарантії, що 

стимулюватимуть диверсифікацію товарних ринків. 

Створення надійного та сильного бренду на українському ринку потребує 

узгодження реєстраційної роботи з юристами та іншими фахівцями в галузі 

брендингу та аналізу конкурентного середовища з метою своєчасного 

реагування на прояви недобросовісної конкуренції. 
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ПОКРАЩЕННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ СИТУАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ  

ЧЕРЕЗ ЗБІЛЬШЕННЯ КАПІТАЛЬНИХ ІНВЕСТИЦІЙ  

ТА ВИТРАТ НА ПРИРОДООХОРОННУ ДІЯЛЬНІСТЬ 

 

У даному дослідженні визначимо взаємозв’язок між впровадженням 

інновацій на промислових підприємствах, поточними витратами на охорону 

навколишнього середовища, кількістю забруднюючих речовин та діоксиду 

вуглецю в атмосферному повітрі та кількістю капітальних інвестицій у 

промисловість Запорозької області. Динаміка цих показників у період з 2010 р. 

по 2018 р. відображена на рис. 1. 

Встановлено, що існує зв’язок між кількістю викидів забруднюючих 

речовин і деградацією довкілля; водночас збільшення витрат на покращення 

еколого-економічної ситуації в області сприяє значному покращенню цих 

показників.  

Проведено аналіз даних щодо промислового виробництва Запорізької 

області за 2010-2018 рр. Із зростанням капітальних інвестицій та поточних 

витрат на природоохоронну діяльність значними темпами починає 

зменшуватись кількість викидів у повітря: через впровадження нових 

екзогенних технологій, встановлення очисних споруд, амортизацію зношеного 

обладнання тощо [1].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 1 Динаміка капітальних інвестицій у промисловість,  

поточних витрат на охорону навколишнього природного середовища  

та викидів забруднюючих речовин та діоксиду вуглецю в атмосферне повітря  

у 2010–2018 рр. [2, 3] 

 

Основою для таких якісних змін в економіці Запорізької області є власні 

фінансові ресурси підприємства (рис. 2), значну частку відіграють кошти 

місцевого та державного бюджету – зведена частка яких складає 21%. 

Залучення додаткових коштів позитивно відображається на індексі промислової 
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продукції, який у 2018 році становив 103,6, що відображає поступове зростання 

на 6,5 у порівнянні з 2013 роком. Індекс металургійної промисловості, яка є 

стратегічною для Запорізької області становив 104, що у порівнянні з 2013 

роком показує зростання на 7,3. Індекс хімічної промисловості у 2018 році 

становить 103,5, що на 27,6 більше у порівнянні з 2013 роком [4].  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2 Джерела фінансування капітальних інвестицій за у 2018 році 

 

Значне збільшення (понад 1000%) капітальних інвестицій із фондів 

місцевого бюджету пов’язано з реформою децентралізації. 

Найбільша частка капітальних інвестицій у промисловість та витрати на 

природоохоронну діяльність здійснюються за рахунок власних коштів 

підприємств та коштів місцевих громад, що позитивно впливає на зменшення 

атмосферного забруднення на 47% – із 326 тис. т. у 2010 році до 174,4 тис. т. у 

2018 році. Отримані результати підтвердили висновки щодо взаємозв’язку між 

витратами на природоохоронну діяльність, капітальними інвестиціями у 

промисловість та кількістю викидів в атмосферу Запорізької області. 

 

Література 

 

1. Данилишин Б. М., Микитенко В. В. Макросистемна еволюція української 

економіки : монографія. Київ: Нічлава, 2008. 210 с. 

2. Капітальні інвестиції за видами активів (2010–2018). URL : Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки.. 

3. Поточні витрати на охорону навколишнього природного середовища за 

видами природоохоронних заходів (2006–2018). URL : Ошибка! Недопустимый 

объект гиперссылки.. 

4. Індекси промислової продукції за видами діяльності. URL : Ошибка! 

Недопустимый объект гиперссылки.. 

 

 

 

 

 

 

 



Резниченко Георгій 

студент 2 курсу фак-ту менеджменту 

Наук. кер.: к.філос.н., доц. Компанієць Л.Г. 

 

 

ЕТИЧНО - ФІЛОСОФСЬКА СИСТЕМА ДІЛОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ В 

УКРАЇНСЬКІЙ БІЗНЕС КУЛЬТУРІ 

 

 Через перехід економіки України від соціалістичної, тобто наказової, до 

капіталістичної, у громадян держави з’явилася можливість застосовувати різні 

етичні системи у своєму бізнесі для налагодження ефективної ділової 

комунікації з партнерами, клієнтами, постачальниками. Це питання стає все 

більш актуальним для бізнесу України, який через зовнішньоекономічні зв’язки 

взаємодіє з різноманітними культурами, а отже й етичним системами. Доволі 

часто такі системи відрізняються, а отже порушується ділова комунікація, що 

впливає на якість роботи та темпи розвитку підприємства. 

 Досліджуючи історію філософії можна прийти до висновку, що 

європейська та східна (як приклад – арабська) філософії не такі відмінні одна 

від одної, як здається на перший погляд. Вони мають багатьох спільних 

філософів, що своїми етичним працями вплинули на фактори розвитку цих 

систем. Етичні ідеї Аристотеля мали неабиякий вплив на багатьох 

європейських філософів, зокрема його твір «Нікомахова етика», в якому 

сформовані та систематизовані  чесноти – основний базис суспільних відносин. 

Через тривалу відчуженість України від інший країн, етична філософія 

Аристотеля залишалася  маловідомою на наших теренах, та майже не вплинула 

на формування етичної системи ведення бізнесу в Україні. Однак для 

взаємовигідної ділової комунікації з оточенням, а саме країнами Європи та 

малої Азії є необхідність у внесення етичного вчення Аристотеля до 

української бізнес-культури. В наш час, як наслідок глобалізації, кожна 

організація повинна виходити за межі власного розуміння етичних систем та 

бути готовою до ділової комунікації із представниками інших етичних систем 

та культур.  

 Етична система Аристотеля складається із таких чеснот: мужність, 

щедрість, розсудливість, велич, великодушність, стриманість, правдивість, 

дружність, дотепність, честолюбство. Розробка філософської парадигми 

внутрішньоорганізаційної комунікації сприятиме ефективнішій роботі, 

зменшенню рівню конфліктів, сприятиме індивідуальній ініціативності – 

філософським обґрунтуванням даних наслідків є особливе положення чеснот: 

вони знаходяться у своєрідній «середині» між моральним вадами та надмірною 

активністю. Через соціалістичне панування радянського союзу та його 

директивне управління у багатьох працівників можна побачити відсутність 

ініціативності та відповідальності, що було прийнятним для того режиму, однак 

є неприйнятним для філософії капіталізму. Прояв чеснот розсудливості та 

честолюбства в організації сприятиме відновленню соціальної та 



індивідуальної активності кожного співробітника, і буде позитивним фактором 

для розвитку, як внутрішньо- так і зовнішньоорганізаційних відносин.  

 Аристотель твердив, що саме держава повинна впливати на розвиток 

чеснот. В українському контексті через високий рівень недовіри до держави, 

що є наслідком директиво-антиморального управління, та частковий нігілізм – 

такий вплив повинна здійснювати бізнес-культура, через її суспільно-

орієнтовану діяльність. Розвиток етично-філософської системи, яка буде 

спільною для Європи та Малої Азії сприятиме покращенню 

внутрішньоорганізаційної комунікації, буде поштовхом для розвитку власно-

української філософської бізнес-системи, сприятиме покращенню 

взаєморозуміння оточуючих культур та підвищенню рівня стресостійкості, як 

наслідок збалансованого життя.  
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АДАПТИВНИЙ МЕНЕДЖМЕНТ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ 

ПІДПРИЄМСТВА  

 

Умови національної ринкової економіки, в якій функціонують сучасні 

вітчизняні підприємства, характеризуються підвищеною мірою нестабільності 

та стрімкої мінливості, а також динамікою уповільнення процесів економічного 

зростання. Значні економічні проблеми, на кшталт надмірної лібералізації 

ринкових зовнішньоекономічних відносин; недосконалості чинного 

законодавства й регуляторної політики; високої конкуренції тощо, а також 

зміни, що відбуваються у виробництві, торгівлі, науці й техніці, вимагають 

підвищеної уваги з боку керівництва підприємств до динамічних умов 

функціонування та прийняття управлінських рішень з використанням 

інструментів гнучкого, адаптивного управління. 

https://www.civisbook.ru/files/File/Aristotel_Nikomakhova.pdf.%20/


Необхідність та важливість адаптивного управління конкурентними 

перевагами вітчизняних підприємств, пов'язані із низкою проблем, таких як 

несприятливий інвестиційний клімат; невідповідність законодавства України 

законодавству ЄС; необхідність відповідати досягненням науково-технічного 

прогресу, з широким впровадженням прогресивних технологій та відсутністю 

стратегії господарювання за мінливих ринкових умов.  

Існуючі класичні методи оцінки конкурентних переваг дозволяють 

оцінити їх стан лише на момент аналізу, але вони не враховують імовірність 

переходу об’єкта управління з одного стану в іншій. Застосовуючи інформацію, 

отриману в процесі аналізу та прогнозу ринкової ситуації, підприємство 

формує напрям адаптивної реакції, в основі якої лежить методика аналізу 

конкурентних переваг підприємства (КПП) з метою адекватної оцінки тих 

конкурентних переваг, від стану яких більш за все залежить досягнення цілей 

підприємства. 

Така методика враховує складові частини конкурентної переваги та у разі 

відхилення їх показників від запланованих або нормативних дає можливість 

оцінити цілісність та стійкість конкурентних переваг, а також отримати 

уявлення про її «слабкі місця», тобто про ті елементи структури, які на даний 

момент часу знаходяться в критичній зоні та потребують адаптивного 

регулювання. 

Це дозволяє врахувати зміну станів кожного елемента структури та 

спрогнозувати подальшу їх зміну, що, в кінцевому рахунку, сприяє вибору 

ефективних дій впливу на об’єкт управління. 

Точне визначення межі теперішнього етапу життєвого циклу дозволяє не 

лише спрогнозувати стан об’єкта на кожному з подальших етапів, але й оцінити 

необхідність та доцільність подовження етапу. А це в свою чергу дає 

можливість ефективно управляти об’єктом: бути максимально підготовленим 

та нести найменші втрати. 

Подальше існування та розвиток конкурентної переваги більшою мірою 

залежить від впливів ринкового середовища, але правильно обрана ефективна 

реакція у відповідь на такі впливи може стати головним чинником успіху. Стан 

конкурентної переваги (а отже й стан кожного елемента її структури) залежить 

від етапу життєвого циклу, на якому вона знаходиться. Тому для керівництва 

дуже важливо максимально точно встановити теперішній та спрогнозувати 

наступний етап життєвого циклу КПП. Конкурентну перевагу підприємства 

доцільно розглядати як складний об’єкт управління, тобто взаємозв’язок 

елементів, кожний з яких має свою функцію та відношення до інших елементів, 

при цьому зміна параметрів одного елемента призводить до зміни параметрів й 

інших елементів, адекватно принципу організації взаємодії між ними. Стан 

будь-якої конкурентної переваги в кожний момент часу залежить від її 

попередніх станів, впливів зовнішнього середовища та управлінських впливів. 

В умовах нестабільного зовнішнього оточення покращенню КПП немає 

межі. Саме тому, аби керівництво за складних умов мало можливості ставити 

конкретні цілі та оптимальним шляхом досягати їх, слід з’ясувати: які елементи 

формують склад конкурентної переваги, які фактори справляють найбільший 



вплив на неї та за якими напрямками повинно відбуватися управління аби 

досягти поставленої мети. 

Елементи структури конкурентної переваги поділяються на основні та 

допоміжні (обслуговуючі або функціональні). Але загальна система управління 

потребує суттєвого удосконалення, бо вона не враховує динамічний характер 

об’єкта управління, а через це можливе відхилення параметрів та елементів 

структури об’єкта управління від нормальних (запланованих), а саме тому не 

вказує на необхідність контролю за таким відхиленням.  

Для підприємств сьогодні адаптивне управління КП стає вирішальним 

фактором досягнення ними стійкої конкурентоспроможності на ринку, що є 

однією із стратегічних задач зі створення ефективної системи управління на 

підприємствах, яка б забезпечувала їм стійкі конкурентні переваги. 
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ЕМОЦІЙНИЙ ІНТЕЛЕКТ В КОНТЕКСТІ РОЗВИТКУ 

САМОМЕНЕДЖМЕНТУ 

 

Самоменеджмент – це вміння контролювати і правильно організовувати 

себе і свій час, але це також є першою з чотирьох навичок емоційного інтелекту 

– EQ (emotional intelligence - з англ. емоційний інтелект). У ХХІ столітті 

головна проблема людини - це його самоконтроль і організація часу, що є 

одними з складових EQ. В даному дослідженні представимо позитивні аспекти 

розвитку EQ в працівників компанії: як цей показник відображає ступінь 

професійності людини і яку роль володіння навиками EQ грає при формуванні 

особистості лідера.  

Виходячи з історії відкриття такого поняття як емоційний інтелект і 

безлічі тестувань EQ на основі «George Washington Social Intelligence Test», які 

були проведені вченим Moss F.A. та його командою, й інших видів тестування, 

http://www.ukrstat.gov.ua/


ми можемо стверджувати, що емоційний інтелект лежить в основі таких рис 

поведінки людини як: управління своїм часом, процеси прийняття рішень і 

підтримання відносин. Відмінною рисою EQ від IQ є можливість його розвитку 

в людині (зовсім не важливо який рівень EQ у вас на даний момент). 

При аналізі одного з тестувань було з'ясовано, що 90% людей, які 

досягають значних результатів мають високий рівень EQ. Виходячи з вище 

згаданої інформації ми можемо стверджувати, з абсолютною впевненістю що 

рівень показника EQ у людини (який так чи інакше пов'язаний з роботою з 

людьми) прямо пропорційно відображає його професіоналізм. Однак, наявність 

високих показників EQ можна виявити навіть у людей, робота яких, здавалося б 

майже не пов'язані з соціумом, наприклад інженери-технологи.  

Одним з чотирьох компонентів EQ є соціальна сприйнятливість. цей 

навик дозволяє людині з легкістю визначати тип особистості іншої людини, і як 

би між рядків читати підтекст кожного слова сказаного співрозмовником. Чим 

вища посада людини тим складніше для нього залишатися наближеним до 

процесу, йому все більше і більше необхідно віддалятися від людей а значить 

спостерігати за психологічним (емоційним) кліматом в компанії стає важче. 

Соціальна сприйнятливість, прояви якої властиві людям які володіють 

високим показником EQ, спрямована як би сказати назовні, за допомогою цієї 

навички люди навчаються розуміти і оцінювати стан інших. соціальна 

сприйнятливість фокусується на вашу здатність виявляти і розуміти емоції 

інших людей в процесі взаємодії з ними. Ми виділили декілька найбільш 

важливих стратегій розвитку соціальної сприйнятливості з уже існуючих 17: 

Вітайте людей на ім'я; Спостерігайте за мовою тіла; Своєчасність наше все; 

Влаштуйте собі 15-ти хвилинну екскурсію по офісу; Намагайтеся не втрачати 

пильність до поведінки колег навіть за межами роботи; Зрозумійте правила 

культурної гри; Вловіть настрій, що панує в кімнаті. 

Самоменеджмент у наш час набуває все більшої ваги. Життя сьогодні вже 

не дозволяє людині обходитись без планування та організації себе. Вважаємо, 

що самоменеджмент це перший та дуже важливий крок до розвитку свого EQ.  

Як висновок, треба наголосити важливість розвитку навички EQ не тільки у 

лідерів, але й у звичайних працівників.  
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КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНІСТЬ  ПРОДУКЦІЇ АГРОПРОМИСЛОВОГО 

КОМПЛЕКСУ УКРАЇНИ НА ЄВРОПЕЙСЬКОМУ РИНКУ  

 

Для нормальної життєдіяльності людини необхідний повноцінний раціон 

харчування із якісних продуктів, складений, враховуючи її індивідуальні 

особливості, характер та умови проживання. В умовах інтеграції економіки в 

міжнародну економічну спільноту Україна зробила свій ринок відкритим для 

імпортних товарів. В результаті посилення конкуренції виробники продукції 

намагаються збільшити об’єм продажів та максимізувати прибуток компанії 

різними способами. Так, деякі з них удосконалюють систему контролю за 

технологіями виробництва, в результаті підвищуючи якість продукції, у той час 

як інші, намагаючись знизити собівартість продукції, виготовляють її з 

неякісних матеріалів та сировини або продають готову продукцію низької 

якості або навіть торгують фальсифікованими товарами. Саме тому 

надзвичайно актуальним питанням для України залишається завдання 

контролю та підвищення якості та безпеки продуктів народного споживання, як 

основного фактору підвищення потенціалу здоров'я нації [1].  

За результатами досліджень продовольчої та сільськогосподарської 

організації ООН, Україна є державою, що відіграє важливу роль у забезпеченні 

глобальної продовольчої безпеки. Комплексність системи контролю якості та 

стандартизації в Українському АПК досягається за допомогою розробки 

відповідних нормативно-технічних документів і стандартів, які містять 

правила, технічні регламенти, еталонні вимоги та норми з багатьох розділів, 

таких як сировина для вирощування (насіння), матеріально-технічна база 

(засоби виробництва, машини), готова продукція, добрива, корми, методи 

контролю якості та технології виробництва, метрологічні засоби тощо.  

Конкурентоспроможність і відповідність вимогам європейської системи 

стандартизації продукції українського агропромислового комплексу, в першу 

чергу, залежить від рівня національних стандартів.  

Адаптація до вимог європейських стандартів шляхом надання 

українським стандартам не тільки нових форм, але й наповнюючи їх новим 

змістом, суттєво полегшує подолання бар’єрів для виходу національної 

продукції АПК на європейський ринок 

Так, використовуючи науково-технічну базу, потенціал та досвід 

кваліфікованих фахівців, а також вносячи відповідні зміни у правовому 

регулюванні, сьогодні в Україні діє комплексна національна база стандартизації 

в галузях рослинництва та енергетичних культур, яка усуває бар’єри між 

Україною та ЄС, за допомогою встановлення універсальних вимог до груп 

продукції та до конкретного продукту АПК і правил, що допомагають 

забезпечити їх розробку, виготовлення та використання.  



У грудні 2019 року в Україні було обговорено процес впровадження в 

системи фітосанітарної електронної сертифікації «ePhyto», яку було розроблено 

Міжнародною конвенцією з карантину та захисту рослин Продовольчої та 

сільськогосподарської організації ООН. Модернізована система допоможе 

вдосконалити процес фітосанітарної сертифікації, підвищити прозорість обміну 

сертифікатами між країнами, значно спростити процес міжнародної торгівлі, та 

вийти Україні на нові ринки [2]. 
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СУЧАСНІ УМОВИ ВПРОВАДЖЕННЯ БІЗНЕС-ПРОЦЕСІВ 

 

Вміння своєчасно реагувати за зміну кон’юнктури та коливання факторів 

зовнішнього середовища, які прямо пропорційно впливають на довжину 

життєвого циклу товару, потребують сучасного розуміння та прийняття топ- 

менеджментом якісних бізнес-рішень. Традиційно вважають, що бізнес (з англ. 

business – справа, діло) – це підприємницька діяльність, що не суперечить 

закону і спрямована на отримання прибутку та пов’язана з ризиком.  

Бізнес-процес є сукупністю послідовних пов’язаних бізнес-операцій, яким 

управляє, так званий, «власник» – (посадова особа, яка відповідальна за його 

хід і результати), використовуючи входи (сировину, матеріали, інформацію і 

т.п.), за допомогою ресурсів, які є у його розпорядженні (персоналу, 

устаткування, технології, інфраструктури і т.п.) перетворює їх у виходи (готову 

продукцію, інформацію, документацію і т.п.) – результати бізнес-процесу, які 

використовують споживачі. Для управління бізнес-процесом «власник» 

повинен отримувати зворотну інформацію про хід його виконання та 

інформацію від споживачів (клієнтів) бізнес-процесу [1]. На нашу думку, 

бізнес-процес – це сукупність спланованих заходів, щодо перетворення 

ресурсів з метою отримання економічного позитивного результату або ефекту. 

Існує значна потреба в розробці ефективних бізнес-процесів для всіх форм та 

розмірів суб’єктів підприємництва. Згадаємо, що країни Європи давно 

усвідомили, щодо розвитку бізнесу який є пріоритетом для створення якісних 
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соціально-економічних умов існування країни. Сприятливі умови для бізнесу 

дають державі важелі для розвитку: податки від діяльності, розвиток інновацій, 

збільшення самозайнятих людей, які створюють нові екологічні, менш 

матеріалоємні предмети праці та робочі місця та ін. 

 
основні бізнес-процеси допоміжні бізнес-процеси бізнес-процеси 

розвитку 

процеси 

управління 

 

відповідають за 

основний вид діяльності, 

створюють додану 

вартість продукту 

(послуги); створюють 

продукт (послуги), що 

представляє цінність для 

споживача; формують 

такий результат, такі 

споживчі якості, за які 

клієнт готовий платити 

гроші, сфокусовані на 

отриманні прибутку 

направлені на надання 

необхідних внутрішніх, 

споріднених, додаткових 

послуг для всіх напрямів 

бізнесу; забезпечують 

функціонування 

інфраструктури компанії, 

створюють умови для 

розвитку сприятливих 

взаємовідносин у середині 

бізнесу, розвиток 

корпоративної культури 

націлені на отримання 

економічних вигод, 

соціально-

економічного ефекту в 

довгостроковій 

перспективі; 

спрямовані на 

розвиток стратегічних 

ідей та підходів 

бізнес-розвитку в 

перспективі, 

 

Рис. 1 Класифікаційні ознаки та характеристика бізнес-процесів 

  

В умовах сьогодення, актуальними характеристиками якості бізнес-

процесів підприємства фахівці визначають такі: 

1) результативність (час протікання бізнес процесу); 

2) ефективність (мінімізація часу і витрат); 

3) адаптивність (здатність реагувати на зміну навколишнього 

середовища); 

4) антиціпативність (оптимальне співвідношення «ціна-якість») [2, с. 34]. 

Відома значна кількість класифікацій бізнес-процесів. Але найчастіше в 

практиці бізнесу використовують класифікацію, що наведена на рис. 1. 

Зауважимо, що остання група бізнес-процесів впливає та пов’язує діяльність 

всіх інших груп. 

Отже, комплексний підхід до вивчення умов та факторів, що впливають 

на впровадження та якість бізнес-процесів дасть змогу швидко приймати та 

реалізовувати стратегічні цілі бізнес-одиниць. 
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УДОСКОНАЛЕННЯ ЗБУТОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ  

ПРОМИСЛОВОГО ПІДПРИЄМСТВА 

 

Система ринкових відносин передбачає взаємозв’язок між процесами 

виробництва, збуту та споживання продукції в умовах обмеженості ресурсів. 

Основою сучасного планування виробництва є принцип повного задоволення 

потреб споживачів. Попит задає основні планові показники підприємствам, 

визначаючи обсяги та строки реалізації (збуту) продукції. 

В умовах ринкової системи господарювання під збутом розуміють 

комплекс заходів, які спрямовані на просування продукції та організацію 

розрахунків за неї [1]. Головна його ціль – реалізація економічного інтересу 

підприємства-виробника, тобто отримання прибутку на основі задоволення 

попиту споживачів.  

Під час реалізації продукції за кордон промислове підприємство має 

звернути увагу на необхідність проведення роботи щодо розширення 

номенклатури продукції, поліпшення її якості та використання нових 

виробничих технологій для підвищення конкурентоспроможності продукції на 

світових товарних ринках. Асортиментна політика формується з урахуванням 

необхідних виробничих ресурсів, рівня технічного оснащення, очікуваною 

рентабельністю виробництва та інших фінансових показників [2]. 

Важливу роль у формуванні асортименту відіграє цінова політика. Ціна – 

сума грошей, за яку продавець хоче продати, а покупець готовий купити 

товар [3]. Застосуванню послідовної ціноутворюючої політики перешкоджає 

низка чинників. Серед об’єктивних чинників: відсутність необхідної інформації 

про зовнішній ринок, конкурентів, сучасну політику ціни та ін. [4]. 

Суть цінової політики має полягати в тому, щоб встановлювати ціни, які 

допоможуть посісти лідируючі позиції на більшій частці ринку, отримати 

запланований прибуток і успішно вирішувати стратегічні й тактичні 

завдання [5]. 

Можна сформулювати універсальні пропозиції щодо вдосконалення 

організації збутової діяльності промислового підприємства з використанням 

інформаційних технологій: 
 проведення маркетингових досліджень з метою аналізу 

кон’юнктури зовнішнього ринку певної галузі промисловості, пошук нових 

сегментів ринку; 

 удосконалення організації дистрибуції на основі впровадження 

сучасних інформаційних технологій DRP (система планування розподілу 

продукції) та DRPII (система планування розподілу ресурсів); 

 розробка методики вибору раціональних каналів збуту на основі 

спеціального програмного забезпечення для здійснення розрахунків на основі 

економіко-математичних методів; 



 розробка методу обліку запасів із застосуванням програмного 

забезпечення; 

 застосування автоматизованої обробки документів для оформлення 

процесу транспортування продукції. 

Від реалізації заходів з удосконалення організації збуту на підприємстві 

можна досягти економії витрат на збутову діяльність у результаті підвищення 

рівня узгодженості дій між виробничими структурами підприємства та вантажно-

транспортним відділом під час укладання договорів на надання транспортних 

послуг; формування оптимальних графіків руху транспорту для навантаження 

продукції; скорочення часу на обслуговування споживачів продукції. 
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SOCIAL AND PSYCHOLOGICAL COUNSELING: 

CUSTOMER SERVICE TECHNOLOGY 

 

Psychological competence is a set of knowledge and skills in psychology that 

is necessary for solving problems in various fields of activity. For each specialty the 

own complex of psychological knowledge must be prepared and mastered. This is 

especially true for training modern specialists in management, marketing, 

humanitarian and medical sciences. 

The ability of a person to represent himself is very important in modern 

society, when a young specialist has to look for a job after graduation. The ability to 

get creative, interesting work in the profession depends on knowledge about own 

personal strengths and weaknesses, the inner potential. Therefore, knowledge and 

mastery of the skills of socio-psychological technologies is an integral component of 

the graduate's professionalism. 

In social practice of professional interaction between a specialist and a client 

(no matter what directions, areas of activity, this would apply, it can be social work, 

services, interaction with by the respondent etc.), the graduator often encounters a 



request. That is the problem, a person who does not clearly expresses is veiled, which 

reduces the effectiveness of communication and obtaining the final result. 

A professional can use the technology of social and psychological counseling. 

Social and psychological counseling is the process of optimizing the relationship of 

the client with the social environment and mediation of customer relations with 

society, which are carried out on different levels.  

The optimization of these interactions is based on the idea of change, which is 

the basis of four main work strategies regardless of the nature of the request or the 

type of problem: 

1) a change in the situation itself (for example, the child is removed from the 

family, in which there is a threat to his life and health); 

2) changing oneself to adapt to the situation (for example, in a family, a 

disabled child and parents find internal resources to accept this circumstance and 

overcome the best way possible); 

3) a way out (for example, the problem of violence when the victim is on time 

is placed in a shelter); 

4) finding ways to live with this situation (for example, a co-dependent family). 

Regardless of the chosen work strategy, the specialist should always be aware 

that joint actions with the client are aimed at a certain result, which is determined by 

the initial goals.  

Despite the wide range that socio-psychological assistance can have, one 

should keep in mind a number of specific, typical for practice assisting possible 

outcome goals: - improving understanding (problems with himself, others etc.); - 

change in emotional state (it may be a discharged emotional stress, exploration of 

one’s feelings, acceptance of some of their feelings, etc.); - ability to make a decision; 

- ability to implement the decision; - confirmation of your thoughts, feelings, 

decisions; - receiving support; - adaptation to a situation that cannot be changed; - 

search and study of alternatives; - obtaining practical assistance through direct actions 

(assistant and other specialists who were attracted by the assistant); - development of 

existing skills, acquisition of new ones; - receiving the information; - response to 

other people's actions and situation.  

This list can be continued, however, in the context of socio-psychological 

assistance, we can talk about two universal goals and results:  

a) development of the client’s ability to solve difficulties on his own;  

b) increasing his effectiveness in managing his own life. 

Thus, counseling is a process in which a person achieves a higher level of 

personal and social competence. 

 

References 

 

1. Abudi, G. (2012). Effective communications for complex projects.  Retrieved on 

August 9, 2013 from http://www.ginaabudi.com/effective-communications-for-

complex-projects/. 

2. Arredondo, L. (2000). Communicating effectively. Madison, WI: CWL 

Publishing Enterprises. 3-123. 



3. Brislin, R. (2008). Working with cultural differences. Westport, CT: Praeger 

Publishers. 

4. van Den Hooff, B., Groot, J., & De Jonge, S. (2005). Situational influences on 

the use of communication technologies: A meta-analysis and exploratory study. 

Journal of Business Communication, 42(4), 4-27. 

5. Lindgreen, A. and Swaen, V. (2009), “Corporate social responsibility”, 

International Journal of Management Reviews, Vol. 12, No. 1, pp. 1-7.  

 

Шовкопляс Антон  

студент магістратури фак-ту менеджменту 

Наук. кер.: д.е.н., проф. Гуржій Н.М. 

 

СИСТЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ БЕЗПЕКИ ПРОДУКТІВ ХАРЧУВАННЯ 

 

В умовах стрімкого розвитку технологій та тенденцій до глобалізації 

невід'ємною складовою, яка забезпечує можливість доступу до європейських 

ринків, є забезпечення безпечності та якості харчових продуктів на усіх стадіях 

виробництва та транспортування. В свою чергу слід відзначити той факт, що 

дотримання стандартів та правил щодо якості та безпечності не можна 

розглядати як безсумнівну перевагу в умовах ринку, оскільки вони визначають 

мінімальні вимоги до безпечності та якості продукції.  

Починаючи із підписання  у 2016 році угоди про асоціацію з ЄС в Україні 

розпочались процеси приведення законодавства та технологічних процесів 

виробництва до європейських стандартів, що мало наслідком прийняття закону 

України "Про основні принципи та вимоги до безпечності та якості харчових 

продуктів", який визначає фундаментальні засади побудови системи 

безпечності харчових продуктів [1, с.7]..  

Система НАССР, або Система аналізу небезпечних чинників та 

критичних точок контролю є науково обґрунтованою системою, що дозволяє 

забезпечувати виробництво безпечної продукції шляхом ідентифікації і 

контролю небезпечних чинників. Система НАССР є єдиною системою 

управління безпечністю харчової продукції, яка довела свою ефективність і 

прийнята міжнародними організаціями [2]. 

Варто відзначити, що принципи НАССР реалізуються через їх 

закріплення у Codex Alimentarius, збірника міжнародних стандартів 

розроблених спільним зусиллями двох міжнародних організацій – 

Продовольчою та сільськогосподарською організацією ООН (FAO) і 

Всесвітньою організацією охорони здоров'я (WHO). На онові цього кодексу вже 

будуються так звані "приватні" стандарти, як наприклад: міжнародний стандарт 

ISO 22000:2005, глобальний стандарт Британського консорціуму роздрібних 

торговців (BRC) – Харчові продукти, Міжнародний Стандарт харчових 

продуктів (IFS) та інші.  

Створення  системи менеджменту якості та безпеки включає 3 стадії: 



Перша стадія передбачає проведення аналіз тієї системи менеджменту, 

яка є на підприємстві, визначення вимог  споживачів та інших стейкхолдерів та 

створення на основі цих даних "плану дій". 

Друга - розподіл повноважень та сфер відповідальності між окремими 

підрозділами та посадовими особами на основі розробленого "плану дій". 

Третя -  проведення аналізу на відповідність стандартам щодо безпеки 

харчових продуктів..  

Підсумовуючи викладене вище слід зауважити, що в Україні на 

законодавчому рівні закріплено європейську модель забезпечення безпечності 

харчових продуктів. Разом із тим, підприємства, що бажають працювати на 

європейському ринку мають запроваджувати системи менеджменту безпеки та 

якості на основі певних стандартів та проводити сертифікацію, що в свою чергу 

стає офіційним підтвердженням якості та безпечності. Варіативність стандартів 

надає змогу кожному окремому підприємство робити вибір на користь тієї чи 

іншої системи виходячи із специфіка виробництва, споживачів чи товару.  

Проте варто пам'ятати, що в першу чергу запровадження дієвої та ефективної 

системи менеджменту безпеки вливає на життя та здоров'я споживачів.  
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ МЕНЕДЖМЕНТУ МАТЕРІАЛЬНО-

ТЕХНІЧНИХ ЗАПАСІВ ПІДПРИЄМСТВА 

 

АВС-аналіз є важливим методом, який використовується на підприємстві 

для визначення ключових моментів і пріоритетів у різних сферах діяльності. У 

логістиці АВС-аналіз має особливе значення, оскільки дозволяє підвищити 

ефективність управління матеріальними потоками.  

Останнім часом питання прийняття та реалізації управлінських рішень 

досліджували такі зарубіжні вчені як Волгін В.В., Бузукова О. А., Лукинський 

В.С. тощо. 

Метою дослідження є вивчення можливостей оптимізації матеріальних 

потоків за допомогою АВС-аналізу з метою зниження витрат.  

АВС-аналіз полягає у виявленні та оцінці незначного числа кількісних 

величин, які є найціннішими та мають найбільшу питому вагу у загальній 

http://nbuv.gov.ua/UJRN/efmapnp_2017_10_10


сукупності вартісних показників. Згідно з цим методом досліджувана 

сукупність запасів сировини та матеріалів, ділиться на три частини (рис.1). 

 група А – запаси, які є найціннішими з погляду їх вартості, однак 

можуть використовуватися підприємством у незначній кількості в 

натуральному виразі; 

 група В – середні за величиною запаси як у кількісному, так і в 

грошовому виразі; 

 група С – запаси з найбільшою часткою в натуральному виразі, однак 

незначні з погляду їх вартості. 

 

 
 

Рис. 1 АВС- аналіз запасів сировини та матеріалів 

 

Рух А-запасів повинен регулюватися відповідно до потреби, а для С-

запасів регулювання завжди здійснюється по їхній витраті. Як поводитися з В-

запасами, залежить від умов, що склалися на підприємстві, і від потужностей 

відділу матеріально-технічного забезпечення [1]. 

При диференційованому підході до організації закупок та управління 

складськими запасами ABC-аналіз дозволяє отримати суттєве зниження витрат. 

Найбільші резерви зниження затрат можуть бути виявлені при аналізі А-

сировини. Для встановлення даних резервів можливі такі заходи: 

 детальніша оцінка втрат на кожній стадії виробництва; 

 мінімізація втрати якості сировини (матеріалів); 

 підбір більш економічних технологій; 

 пошук альтернативних постачальників; 

 більш жорсткий контроль за збереженням сировини тощо [2]. 
У зв'язку з великою кількістю і низькою вартістю реалізації даного 

підходу головне завдання раціоналізації полягає в зниженні витрат на 

оформлення замовлень і складування. З цією метою менеджментом компанії 

можуть бути проведені наступні заходи: 

 спрощення процедури оформлення замовлень товарів, що входять до 
товарної номенклатури; 

Питома вага 

матеріалу у 

витратах 

Питома вага матеріалу в номенклатурі  



 організація замовлення багатьох товарних груп з метою мінімізації 
логістичних витрат; 

 спрощення складського обліку товарної номенклатури; 

 оптимізація партій для замовлення; 

 організація ретельного контролю товарних запасів. 
Також АВС-аналіз широко використовується при плануванні та 

формуванні асортименту на різних рівнях, у виробничих системах,системах 

постачання та збуту тощо.  

Отже, використання АВС-аналізу дає можливість оптимізувати систему 

управління матеріально-технічними запасами підприємства та підвищити 

ефективність його матеріального забезпечення шляхом диференціації товарів 

на групи за критеріями питомої ваги їх обсягу та вартості. Цей підхід до 

організації закупок та управління складськими запасами дозволяє керівнику 

отримати суттєве зниження витрат та підвищити стабільність і безперебійність 

виробничого процесу. Результати цього аналізу є основою для прийняття 

управлінських рішень щодо оптимізації кількісного та якісного складу 

матеріально-технічного запасу, а також їх руху.  
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THE IMPORTANCE OF BUSINESS COMMUNICATION IN ENGLISH 

FOR TOURISM 

 

The world now is characterized by a growing number of international contacts 

resulting in communication between people with different cultural backgrounds. 

Travelling, international media and the Internet have made it easy for managers to 

communicate with business partners and customers all over the world. Information 

process moved from the stage of formation and development to the exponential 

growth of all items: accumulation and growth. 

There is no doubt that English language has become the fastest developing 

language of science in the world. English is occupying the position of a commercial 

language, connecting the East with the West and the South with the North. More than 

two billion people all over the world speak English and that number increases every 

day. English has special or official status in more than 75 countries and is spoken as a 

first language by more than 375 million people [1]. It is also the most commonly used 



language among foreign language speakers. It is the most dominant language of 

diplomacy, business and science, economy, computer and the Internet. 

Nowadays the English language for business communication is not only 

necessary for a good manager, but also a useful tool for an employee. Today Business 

English is using widely, for instance in consulting clients or communication with 

guests. It’s a deep field of knowledge. The international language of business now is 

without any doubts English. Contracts between companies from different countries 

are concluded with the help of it. Business negotiations and documentary are 

arranged in English. A lot of special business training, professional books and sites 

are written in English.  

A world of business communication in tourism may seem hard and difficult at 

first sight, but at the same time it is interesting and exciting. Of course it takes time to 

improve language and communication skills for everyday and business connection. 

But you should remember you will deal with people from different countries from all 

over the world and the only key for understanding is English. English is spoken all 

over the world, more than 1,5 milliard of people know this language. In 90 countries 

English is second language or it is widely learnt. That is why people who want to 

connect their life with tourism must know at least one language – English. Work 

overseas is directly related with English: tour guides, receptionists, animators, 

transfer man, stewardesses – all of them must have a sufficient level of knowing the 

English language and they need to expand their vocabulary [2].  

Communication-related issues are the most frequent problems faced by the 

tourism managers. The viability and dynamic stability of a complex social system 

depends on its capability for innovation and adaptation. Over the decades, tourism 

has experienced continued growth and deepening  diversification to become one of the 

fastest growing economic sectors in the world. Tourism has become one of the major 

players in  international commerce, and represents at the same time one of the main 

income  sources for many developing countries. This growth goes hand in hand with 

 increasing diversification and competition among destinations [1].  

Communication is the most important and the most used of all skills in the 

hospitality and tourism industry. Managers spend a lot of their time in verbal or 

written communications with their employees or outside parties. The staff 

communicates among themselves, as well as their managers, frontline employees 

suppliers, and so on, to give and receive the information they need to perform their 

jobs. Communication has been recognized as the means by which both and people 

and the organization survive. You could visit interesting excursions and go 

sightseeing without problems. But tourism has become a widely developed business. 

Managers spend the largest part of their time in verbal or written communications. 

Other staff members communicate among themselves to give and have the 

information they need to execute their occupations. 

The result of negotiations, the degree of understanding of partners and clients, 

the climate in the team depends on the well-built communication. In tourism industry 

business communication plays the main role. A traveler manager has to communicate 

with clients all the time. He does not only give the information, but he also forms it, 

changes and clarifies it. In business communication process a lot of people have a 



connection with each other: specialists from different industries, clients, managers, 

employers and employees. So this communication is a difficult process of building, 

developing and improving business relationship [2]. 

People often call English the international language of business, and it’s 

increasingly true as international trade expands every year, bringing new countries 

into contact. Many of the best MBA programs are taught in English, so speaking it 

well can put you in a position to get the best training and credentials. Most 

multinational companies require a certain degree of English proficiency from 

potential employees so in order to get a position with a top company, more and 

people are learning English. If you want a career in tourism, English is absolutely 

essential.  

Thus, English is one of the most used and dominating languages in the world; 

this is having its impact on every field of work. Undoubtedly, English plays such 

great role in the world that it is inevitable for people to fully ignore it. It has a bright 

future, it helps connect us in the global environment, and it can also help us in our 

personal and professional life.  
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РОЗРОБКА КОНЦЕПЦІЇ ТА РЕДАКТОРСЬКА ПІДГОТОВКА САЙТУ 

МАЙСТЕРНІ МАЙБУТНЬОГО РЕДАКТОРА 

 
На сучасному етапі розвитку суспільства визначальне місце в системі 

соціальних комунікацій займає інтернет. Висока швидкість передачі різнорідної 

інформації та доступність мережі інтернет вплинули на формування нового 

виду засобів масової інформації. Великої популярності серед користувачів 

всесвітньої павутини набули веб-ресурси, які представлені багатьма 

різновидами. 

Одним із найпоширеніших засобів інформування на сьогодні є веб-сайт. 

Без цього ресурсу неможливо уявити будь-яку організацію, підприємство, 

структуру чи, тим більше, заклад освіти, адже це його обличчя та візитівка. 

Тому якості його інформаційного наповнення та візуальної привабливості 
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приділяється досить серйозна увага. У сучасній практиці мати власний сайт 

також престижно та актуально.  

Проектування і розміщення в мережі інтернет веб-сайтів досліджували 

сучасні науковці, серед яких варто назвати Д. Бородаєва, М. Демкову, 

Л. Калашнікову, В. Кузнецова, Я. Нильсена, Т. Пуніну. Результати їх 

напрацювань містять принципи функціонування якісних інтернет-сайтів,  

зокрема закладів вищої освіти. 

На сьогодні загальновизнаним є розуміння веб-сайту як місця в Інтернеті, 

яке визначається своєю адресою (URL), має свого власника і складається з веб-

сторінок, які сприймаються як єдине ціле [1]. 

Створення веб-сайту починається зі створення інформаційної моделі 

сайту. Л. В. Калашнікова вважає, що будь-яку веб-сторінку можна оцінити за 

двома параметрами: зміст та зовнішній вигляд [2]. 

З метою оперативного донесення до абітурієнтів потрібної інформації 

постала потреба створення сайту «Майстерні майбутнього редактора», яка 

функціонує при кафедрі видавничої справи та редагування факультету 

журналістики Запорізького національного університету.  

Першим етапом створення сайту «Майстерні майбутнього редактора» 

стала розробка його проекту, у якому детально продумана його загальна 

структура, контент, система навігації тощо. Перш ніж взятися до розробки, ми  

проаналізували сайти потенційних конкурентів і зробили висновки, що 

зовнішній вигляд кожного сайту є унікальним, проте в усіх них можна знайти 

спільні за функціональністю частини. На основі цього було вирішено створити 

такі розділи: головна сторінка, про нас, викладачі, галерея, контакти. 

Наступним етапом стало оформлення інтернет-ресурсу – це вид 

графічного дизайну, спрямований на розробку і оформлення об'єктів 

інформаційного середовища інтернету, покликаний забезпечити їм високі 

споживчі властивості та естетичні якості [3]. 

На будь-якому сайті першою відкривається головна сторінка. Її розробці 

ми приділили особливу увагу, оскільки дослідження показали, що люди не 

здатні читати інформацію, що відображається на моніторі, так уважно, як 

книжки або журнали.  Розроблений нами дизайн і зміст головної сторінки сайту 

«Майстерня майбутнього редактора» допоможуть користувачеві швидко 

зорієнтуватися в пошуку потрібної інформації. Тому акцент головної сторінки 

зроблений не на текстовому, а на візуальному складнику. 

Розділи «Про нас» і «Викладачі» містять загальну інформацію про 

навчальний заклад, зокрема саме кафедру видавничої справи та редагування 

факультету журналістики Запорізького національного університету, при якій 

здійснюється підготовка майбутніх редакторів, та її викладачів відповідно. 

Розділ «Галерея» наповнений зображеннями, підписи відсутні, на відміну від 

попередніх розділів, де переважає текстова інформація. У розділі «Контакти» за 

допомогою Googlemaps використана візуалізація при зазначенні місця 

розташування закладу. 

Розроблений нами сайт доступний для використання без втрати 

функціональних можливостей та дизайну як на комп’ютерах-десктопах, так і на 



мобільних пристроях (смартфонах). Вся інформація подана зручно та 

структуровано, оформлення сайту є естетично привабливим, кольори 

гармонійні і логічно пов’язані. Текст розділений на невеликі, зручні для 

читання абзаци і структурований за допомогою заголовків, підзаголовків і 

виділень, які полегшують швидкий перегляд, картинки відповідають тематиці 

сайту.  

Отже, при створенні сайту «Майстерня майбутнього редактора» були 

дотримані базові вимоги до дизайну сайтів: цілісність інтерфейсу, легкість 

читання тексту, ергономічність графічних елементів, коректність компонування 

сторінок за умов різного розміру екранів у різних користувачів, специфіка 

закладу вищої освіти, що відображається на вмісті сайту, витриманість стилю, 

вплив сучасних тенденцій web-дизайну. 
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СУЧАСНА НІМЕЦЬКА ТА УКРАЇНСЬКА ДРУКОВАНА ПРЕСА: 

ПОРІВНЯЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА 

 

Українські та німецькі газети мають різні характеристики, як у якісному, 

так і в кількісному способі висвітлення інформації. На це впливають різні 

чинники.  

На відміну від Німеччини, де медіавидання мають свої демократичні 

традиції та значно кращі економічні і політичні умови, в Україні, засоби 

масової інформації формувалися історично, політично та економічно. Як 

зазначає науковець В. Здоровега, наприкінці ХХ століття, українські ЗМІ 

досягли політичної свободи, тим самим втрапили да економічної залежності від 

підрядника. Не маловажливо, що через низьку економіку, видання залишаються 

не на першому місці [1, с. 7–14].  

Згідно статистики, у Німеччині на 1000 мешканців старше 14 років 

припадає 260 щоденних видань. 78 % німецьких громадян читають щодня 

газети в середньому 28 хвилин. Щодо українських газет, відповідних даних не 
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існує. Проте такі показники будуть значнонижчими за німецькі через політико-

економічну ситуацію в країні. 

Проаналізувавши стан преси, можна сказати, в обох країнах переважають 

локальні та регіональні щоденні видання. Загалом висвітлюються місцеві події.  

У Німеччині найбільший тираж у 14 млн мають 315 передплачуваних 

газет. На другому місці за тиражем у 4 млн посідають вісім бульварних видань. 

Далі слідують десять національних газет з тиражем 1,5 млн екземплярів [3, c. 

41]. 

Бульварна газета Bild вважається найбільшим німецьким виданням 

жовтої преси з тиражем майже 4 млн. Відзначимо, що менші за тиражністю, але 

які значно впливають на суспільну думку – це загальнонаціональні щоденні 

газети SüddeutscheZeitung, DieWelt, Frankfurter Allgemeine Zeitung, Frankfurter 

Rundschau.  

Вищеперераховані видання висвітлюють переважну більшість політичних 

новин. Не можна не відзначити серйозну вагу на інформаційному ринку 

тижневих політичних журналів Der Spiegel, Focus, Stern і тижневик Die Zeit, які 

відіграють важливу роль в інформуванні німецького читача. Також з тиражем 4 

млн видаються що недільні видання Bild am Sonntag, Sonntag Aktuell, Welt am 

Sonntag і Frankfurter Allgemeine Sonntags Zeitung.  

Українська преса значно відрізняється від німецьких показників. На 

постійній основі публікують приблизно 4300 періодичних видань. Найбільша 

типажність припадає на російськомовні видання: Сегодня, Факты и 

коментарии, Арументы и факты [2, с. 99]. 22% – політичні видання, оцінюють 

себе як загальноінформативні, 15% – періодичні рекламні видання. Також є 

газети, що друкуються декількома мовами, наприклад, День, Дзеркало тижня – 

українською, російською та англійською. А ось переважно регіональні 

західноукраїнськівидання, як Високий Замок, Молодий Буковинець виходять 

лише українською мовою. 

Як зазначає К. Серажим, загалом 80% ЗМІ України є неукраїномовними. 

При цьому авторка наголошує на тому, що двомовні медіавидання часто 

спотворюють українськумову [3, с. 491]. 

Різниця між двома медіакультурами простежується і в такому показнику, 

як обсяг і періодичність публікацій видань. За кількістю сторінок українські 

газети приблизно утричі менші за німецькі. Відповідно, українські редакції 

мають значно менший штат, порівняно з європейською країною. На відміну від 

Німеччини, жодна українська газета не виходить щодня. Такі показники 

зумовлені, перш за все економічною ситуацією, до того ж українці більшу 

перевагу надають телебаченню. 

З появою інтернету наприкінці 90-х років ХХ ст. для друкованої преси 

загалом характерне поступове зменшення тиражів. Тож звісно, завдяки 

технічному прогресу, шпальти газет і поступово припиняють існування, а 

електронні варіанти набувають все більше спільних ознак. 
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ТЕХНОЛОГІЇ СТВОРЕННЯ ПЕРСОНАЛЬНОГО БРЕНДУ 

 

Побудова особистого бренду найважливіший етап у створенні власної 

айдентики та просування. Кожен, хто має доступ до Інтернету та соціальних 

медіа, може визначити та створити свою цільову аудиторію. І таким чином 

використовувати для будь-яких поставлених цілей.   

Коли  є особистий бренд, який чітко визначає, хто ви є, чим займаєтесь та 

як допомагаєте іншим, це полегшує іншим людям та підприємцям бачити 

цінність у спілкуванні з вами. Як відзначила Н. Судакова, «те, що люди 

говорять про вас, коли ви виходите з кімнати, а не те, що ви написали в 

інстаграмі» [3]. Також це збільшує релевантність та собівартість вашої роботи. 

Особливо коли власний бренд має чітке позиціонування у конкретній сфері. 

Наявність сильного особистого бренду допомагає виправдати стягнення 

преміальних цін за ваші товари та послуги. Без бренду ви стаєте товаром, який 

конкурує за ціною. І завжди знайдуться конкуренти, які можуть перемогти 

вашу ціну. Головне завдання – це пропонувати не дешевші послуги, а 

неповторні послуги [2]. Таким чином на ринку ви займаєте особливу позицію з 

особливим статусом: «Професіонал». Без бренду ви стаєте товаром, який 

конкурує за ціною.  

У побудові персонального бренду існує велика кількість переваг 

(підсумовуючи дослідження Т. Basu [4]): 

1. Легша і швидша ідентифікація у мережі, з-поміж великої кількості 

кампаній зі схожою тематикою послуг. 

2. За наявності грамотного персонального бренду з’являється довіра і 

авторитет з боку споживача. Таким чином, це відкриває і створює нові 

можливості. 

3. Залучення більшої кількості потенційних клієнтів, після зайняття 

конкретної позиції у соціальних мережах і платформах. 

https://www.thinkific.com/blog/author/tyler/


4. Після зайняття конкретної позиції на ринку та надання особливих та 

неповторних послуг з’являється можливість встановлювати власний цінник на 

ту, чи іншу послугу із власного асортименту та арсеналу. 

5. Створення чіткої платформи для розгортання своїх дій та утримання 

конкретного фідбеку на ці платформи. 

Технології створення персонального бренду, на думку М. Очковської [1], 

загалом зводяться до таких констант: 

1. Візуалізація бренду: ідентифікація власної цілі у світі. Вибір та 

зайняття конкретного місця у ринку праці суспільства. Таким чином ми 

створюємо чіткі умови, від яких зможемо створювати та узагальнити свою 

позицію. 

2. Місія бренду: Чому ви створили власний  бренд? Яке призначення 

бренду? Для кого ваш бренд? Що ви хочете досягти? Навіщо ви хочете цього 

досягти? Таким чином, якщо ви зможете чітко відповіти на ці питання, то у вас 

з’явиться точний та послідовний план дій. 

3. Повідомлення бренду: Що ви закладаєте у головному аспекті ідеї 

вашого бренду? Під час створення точного повідомлення важливо пам’ятати 

про вашу цільову аудиторію, місію бренду, бачення бренду, його концепт і його 

позиціонування на ринку. 

4. Особистість бренду: кожна ваша власна риса, звичка та манера 

поведінки може стати, так званою фішкою та несподіванкою, яку доречно 

використати у створенні особистості бренду. Таким чином, ви можете обрати 

щоб вас сприймали як дуже відшліфованого та професійного, чи, можливо, 

більш вигадливого та творчого. 

5. Розміщення бренду: уявіть та проаналізуйте площину та платформу де 

ви хочете створити інформацію для легшого контакту з вами. Де будуть 

розміщені ключові моменти та аспекти. У сучасному Інтернет-просторі велика 

кількість різноманітних платформ, де ви зможете це зробити. 

Отже, у поняття створення персонального бренду ми вкладаємо ідею 

створення умов для того, аби унікальні знання та навички певного лідера думок 

(або талановитої людини певної галузі) були спрямовані у правильне і чітке 

орієнтування. У світі Інтернет технологій та швидкого розповсюдження 

інформації, необхідно мати чіткий план та персональних бренд. Найголовніший 

прояв створення персонального бренду – це те, що він починає функціонувати 

на ринку праці. А саме вже там, де цю особистість, як кращого спеціаліста 

може обрати клієнт, або роботодавець. 
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ДЕРЖАВНИЙ БРЕНДИНГ ЯК ІНСТРУМЕНТ У ДОСЯГНЕННІ 

СВІТОВОГО ЛІДЕРСТВА 

 

В епоху глобалізації однією з найголовніших потреб є необхідність мати 

свій власний неповторний образ, який формує уявлення про компанію/ особу, 

ставлення до неї, забезпечує упізнаваність та робить її конкурентоспроможною 

на ринку. Таке завдання є необхідним для кожного бренду, це – одна з умов у 

боротьбі за лідерство. Об’єктом нашого дослідження є країна, а саме лідер 

державного брендингу – США.  

Для початку зазначимо, чому ми розглядаємо країну як бренд. Держави і 

території на регулярній основі пропонують свої товари іноземним громадянам, 

а саме: місця для вкладання інвестицій або ведення бізнесу; пропонують себе як 

постачальника якісних товарів, або представляють себе в якості центру 

туризму. Головною метою є залучення грошей з-за кордону, крім того, корекція 

або будова політичного статусу; основна умова – бути брендом. 

Кет Діні казав: «Для комерційних продуктів і послуг ідентичність 

виражається за допомогою логотипів, слоганів, дизайну упаковки і самого 

продукту. Для країн – через інфраструктуру, архітектуру, матеріальну базу, а 

також емоційні асоціації: мистецтво, людей, політику і вироблені товари [1]. 

США визнаються впродовж багатьох років першими у списку 

100 національних брендів [3], на противагу Україні, що, приміром, посіла 

2019 р. почесне 56 місце [5]. Цей рейтинг здійснює Brand Finance Nation Brands 

100 – британська транснаціональна консалтингова компанія, яка 

спеціалізується на сфері оцінки вартості бренді та сфері аудиту. Вони щороку 

проводять глобальні дослідження і виводять рейтинг країн світу за показником 

вартості національних брендів. Основними сегментами аналізу національних 

брендів, якими керувалися «Brand Finance Nation Brands», є такі: 

1) Інвестиції ( внутрішні інвестиції/зовнішні інвестиції). 

2) Туризм (внутрішній туризм/ іноземний туризм). 

3) Продукти (внутрішнє виробництво і споживання національних товарів 

і послуг/ експорт товарів та послуг на міжнародні ринки). 

4) Людський капітал (внутрішні інвестиції в людський капітал/ інвестиції 

в залучення людського капіталу). 

Заступник директора Інституту США і Канади Віктор Супян [4] вважає 

цей рейтинг дуже умовним, за його словами, США зовсім далеко не за всіма 

позиціями однозначно посідають перше місце, навіть за ВВП, розрахованим за 

паритетом купівельної спроможності, вони вже не на першому, а на другому 

місці після Китаю. Також вони аж ніяк не лідирують за сукупним показником 

https://www.thinkific.com/blog/author/tyler/
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якості життя, вимірюваного за індексом розвитку людського потенціалу. Але, 

тим не менш, якщо розглядати ситуацію в цілому, то позиція лідерства США не 

викликає здивувань, враховуючи зовнішній вплив країни та їх воєнне 

домінування у світі.  

Найкращі бренди, нові дизайнерські колекції, вражаючі винаходи та 

товари, усе нове та прогресивне народжується у США. «Американська мрія», 

суть якої відома далеко не кожному, але у кожному куточку планети є той, хто 

її прагне [2]. Реалізація цілей національного брендингу вимагає активної участі 

в роботі над іміджем країни. Очевидно, що мають бути задіяні усі фактори 

(політика, туризм, спорт, наука, економіка, розваги), адже імідж  передбачає 

комплексну та копітку роботу, яка тримається на сотнях каналів, послабивши 

один із яких можна втратити контроль, а, отже, і авторитет.  

Отже, на сьогодні кожна із згаданих країн вже бренд (або є ним 

потенційно). Вона вже існує в розумі та уяві інших людей, має як позитивні, так 

і негативні атрибути. Боротьба за світове лідерство не проста, але у кожної 

території є шанс довести свою унікальність через твори мистецтва, всесвітньо 

визнаних героїв і вчених, або ж певні гуманні політичні рішення. Формування 

національного образу – це не вибір, у сучасному світовому просторі це – 

синонім «права на існування». 
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Одна з основних тенденцій розвитку сучасного суспільства полягає у 

зростанні ролі комунікаційних технологій. Саме вони сьогодні чинять 

вирішальну дію на зміни, які відбуваються у соціальній структурі суспільства, 
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економіці, у сфері інститутів демократії. Водночас під комунікаційними 

технологіями розуміється не лише технічна (телекомунікаційна або інша) 

складова, але й методи, засоби, прийоми, пов’язані з поширенням інформацією 

та їх впливом на формування нових і руйнування старих цінностей, норм, форм 

поведінки. І. Бондаренко подає таке визначення соціально-комунікаційних 

технологій: «спеціалізована форма розвитку професійної комунікаційної 

діяльності, спрямована на інтеграцію (об’єднання, координацію) та відтворення 

(удосконалення, модернізацію) суспільства шляхом встановлення і підтримки 

соціального контакту (діалогу) / взаємодії соціально-комунікаційними 

продуктами (ресурсами) як виробничими результатами діяльності відповідних 

інститутів» [2, с. 17]. 

Психологічно люди готові краще сприймати зовнішньо привабливий 

образ, який часто-густо має тільки емоційне навантаження. У такому разі ми 

говоримо про феномен іміджу. Серед інших прийомів психологічного впливу 

застосовують прийоми лінгвістичного маніпулювання, викривлення масштабів 

подій і часу, звернення до негативних рівнів свідомості тощо.  

Пропаганда зазвичай хоче досягти миттєвого ефекту, передусім 

емоційного (страх, бажання помсти, ейфорія тощо). Досягнувши такого ефекту, 

можна спонукати аудиторію до конкретних дій. Пропаганду доповнюють 

техніки агітації, методи якої спрямовані на досягнення миттєвого або 

короткочасного ефекту. Отже, повна емоційна метафора психологічного 

маніпулювання містить три найважливіші ознаки: ідею «прибирання до рук»; 

неодмінну умову збереження об’єктом впливу ілюзії самостійності прийняття 

рішень і виконання певних дій; майстерність маніпулятора у виконанні 

прийомів впливу. Формами проведення пропаганди постають пропаганда 

способу життя (соціологічна) – натуральний показ досягнень, переваг, 

перспектив конкретної держави тощо;  використання ЗМІ та ЗМК; 

коректування наявних думок, а не формулювання та створення нових. 

Пропаганда також поділяється залежно від мети на позитивну й 

негативну. Мета позитивної пропаганди – сприяти соціальній гармонії, злагоді, 

вихованню людей у дусі загальноприйнятих цінностей. Позитивна пропаганда 

виконує виховну та інформаційну функції у суспільстві. Вона здійснюється на 

користь тих, кому адресована, а не обмеженого кола зацікавлених осіб; не 

допускає обману та приховування фактів. У цьому її відмінність від негативної. 

Позитивна пропаганда не несе в собі маніпулятивної мети, тому не 

використовується для проведення СІО та АІВ, але застосовується для захисту 

населення від них. Завдання негативної пропаганди – нав’язати людям певні 

переконання за принципом «мета виправдовує засоби».  

Соціально-психологічними процесами впливу пропаганди постають: 1) 

процеси поширення повідомлень на рівні формування, закріплення або зміни 

установок по відношенню до об’єктів, які мають соціальну значимість, 2) 

психологічні засновки процесів виникнення і функціонування суспільних 

настроїв та громадської думки; 3) способи спонукання людей до дій у зв’язку з 

об’єктами установок та думок. Метою таких впливів зазвичай постає виявлення 

соціально-психологічних характеристик змісту і форми поширюваних 



повідомлень стосовно стану свідомості аудиторії та можливостям конкретних 

каналів засобів масової комунікації для оптимального вирішення певних 

соціально-політичних завдань. З появою нових технічних засобів масової 

комунікації (соціальні мережі) предметом дослідження психології пропаганди 

ставали психологічні характеристики і можливості кожного з них. 

До «найпопулярніших» прийомів пропаганди належать такі: «Роби, як 

усі!». Соціальне схвалення – один із психологічних триггерів, які закладені у 

людську психічну організацію. Відповідно до цього принципу ми визначаємо 

моральні полюси кожного соціального феномену. Дії тих, хто нас оточує, 

багато в чому визначають нашу думку й поведінку. Коли велика кількість 

людей робить типові вчинки, ми вдаємося до аутентичних дій. Головну роль у 

нашому мисленні починає відігравати менталітет. Іншим прийомом пропаганди 

постає напівправда, що ґрунтується на доборі тих фактів, які роблять наші ідеї 

чи акції привабливими. Водночас відбувається замовчування справжніх подій. 

Дуже часто у процесі застосування технології пропаганди використовується 

техніка звернення до авторитетів. Авторитет, до якого звертаються, може бути 

представником релігійних організацій, це може бути вагома політична фігура, 

діяч науки або просто професіонал певної царини. Ім’я авторитету не 

повідомляється. Водночас може здійснюватися цитування документів, оцінок 

експертів та інших матеріалів, які необхідні для більшої переконливості. 

Приклади: «Учені на підставі багаторічних досліджень встановили…», «Лікарі 

рекомендують…», «Анонімне джерело, близьке до президентських кіл, 

повідомляє…». Повідомлювана у такий спосіб інформація у більшості випадків 

є неправдою. Посилання на неіснуючий авторитет надають їй солідності в очах 

загалу. Неодмінним атрибутом пропагандистського впливу є постійне 

повторення інформації: Людині завжди здається переконливим те, що вона 

запам’ятала, навіть за умови, що процес меморізації відбувся під час 

механічного повторення рекламного ролика або настирливої пісні. Виявлено 

наявність критичної тимчасової величини: цілісне повідомлення повинно 

укладатися в проміжок від 4 до 10 секунд, а окремі частки повідомлення – у 

проміжки від 0,2 до 0,5 секунд. Щоб сприйняти повідомлення, що не 

вміщується в 8-10 секунд, людина вже повинна зробити зусилля, і мало хто 

його хоче робити. Таке повідомлення просто відкидається пам’яттю. Тому 

кваліфіковані редактори телепередач доводять текст до примітивного формату, 

часто викидаючи з нього логіку й зв’язний зміст, заміняючи їх асоціаціями та 

грою слів. Пропагандисти можуть використовувати різноманітні засоби 

переконання своєї аудиторії. Усі ці засоби мають одну спільну рису – вони 

звертаються до цінностей і переконань аудиторії.  

І. Бондаренко зауважує, що у 40-х рр. ХХ ст. виник Інститут аналізу 

пропаганди (Institute for Propaganda Analysis, IPA) – американська громадська 

організація, яка діяла з 1937 по 1942 рр., до якої входили суспільствознавці, 



лідери громадської думки, історики, педагоги та журналісти. Його 

засновниками стали К. Матер, Е. Філен та К. Міллер, які були дуже стурбовані 

збільшенням кількості пропаганди в інформаційному просторі, що, безумовно, 

зменшувало здатність громадськості критично мислити [2, с. 81]. IPA визначив 

декілька найбільш поширених методів пропаганди, які назвав «ABCs of 

Propaganda Analysis» – «азбука пропаганди».  

Отже, перший метод «навішування ярликів» (спосіб, коли пропагандист 

надає явищу, проти якого виступає, негативного змісту, даючи йому назву, яка 

викликає негативні асоціації); «трансфер» (спосіб завоювати схвалення, 

використовуючи асоціації з будь-чим іншим, що викликає загальне схвалення); 

«посилання на авторитети» (метод використання публічних висловлень відомих 

або шанованих людей на користь або проти чого-небудь); «гра у простацтво» 

(спосіб ідентифікації пропагандистських ідей або продукту з потребами 

«простих» людей); «підтасування карт» (аргумент, у якому факти (або 

неправда) викладені так, що надається можливість вивести лише одне логічне 

рішення); «приєднання до більшості» (спосіб підтримати визначену точку зору 

або продукт, створюючи враження, що «всі інші вже так роблять/думають, і 

настав час приєднатися до більшості»).  

До того ж науковці визначають ще декілька технік пропаганди. Ефект 

первинності – при надходженні суперечливої інформації, перевірити яку 

неможливо, людина вірить тій, яка надійшла першою. Змінити ж уже 

сформований погляд дуже важко. Переписування історії – цей метод 

ефективний для довготривалої перспективи, коли потрібно поступово 

сформувати потрібний світогляд.  

Існують й власне лінгвістичні методи роботи з текстом. Так, українська 

дослідниця Н. Яковлєва [7] розробила їх типологію. До них належать 

спрощення – засіб перетворення складних проблем соціально-політичної 

дійсності у прості; ЗМІ мають стандартизувати інформацію, що повідомляють, 

зводити суспільні проблеми до якомога простіших пояснень. Людина має 

сприймати повідомлення без зусиль і без критичного аналізу. Замовчування – 

спосіб приховування небажаної інформації для певного джерела пропаганди. 

Наприклад, за допомогою посилань на сфабриковані опитування громадської 

думки переконують громадян у підтримці більшістю суспільства політичної 

позиції, близької маніпуляторам. Витіснення – інструмент відволікання уваги 

реципієнтів від негативних поточних подій. Дуже часто випуски новин, у 

сюжеті яких після негативної новини, показують позитивний фрагмент про 

тварин чи дітей, що підтримує емоційний баланс людини. Вигаданий факт – 

повідомлення факту, що не можна перевірити й отримати будь-яких 

підтверджень. Тут доречно згадати історію про те, як нібито в липні 2014 року 

«українські військові в Слов’янську на очах у матері розіп’яли п’ятирічного 

хлопчика»; це була вигадана історія для російського телебачення. Численні 

спроби журналістів різних країн підтвердити цю ситуацію були марним і не 

дали жодного результату. Пряме коментування – приховування комунікатором 



пропагандистського впливу через інформаційний фон або шум. Двостороння 

аргументація – виклад декількох точок зору, альтернативні позиції не 

виключаються й не оцінюються як хибні. Цей метод створює в аудиторії ілюзію 

плюралізму думок, та додає переконливості словам пропагандистів, адже 

експерти завжди коментуватимуть на користь аргументів замовника. 

Напівправда й інсинуація – надання хибної аргументації фактам, 

маніпулювання ними всередині матеріалу, в деяких випадках неадекватність 

фактів та аргументів висновкам; спосіб, який застосовується в ЗМІ для 

забезпечення довіри аудиторії. Полягає в об’єктивному і детальному 

висвітленні незначних деталей і, натомість фальшивій інтерпретації подій. 

Інформаційне дроблення – повідомлення лише фрагменту даних, що 

призводить до нерозуміння ситуацій і події загалом; часом дроблення 

використовується для того, аби відволікти увагу від важливих суспільних 

проблем. Інформаційне перевантаження – повідомлення надзвичайно великого 

обсягу інформації, основну частину якого складають абстрактні судження, 

непотрібні подробиці, різні деталі. Як приклад можна згадати президентські 

вибори 2019 року, коли про кандидата В. Зеленського подавалося багато 

непотрібної та особистої інформації. Інформаційно-пропагандистська індукція 

– розташування та підбір повідомлень, що будується за принципом «від 

часткової правди до загальної неправди»; семантичне маніпулювання- 

багатозначна інтерпретація явищ, що задає різного роду суперечливі смисли; 

Наприклад, використання прискіпливих слів у матеріалах або заголовках, які 

викликають або позитивні або негативні асоціації , і таким чином, впливають на 

сприйняття інформації. Політичний евфемізм – мовний прийом, що базується 

на використання слів широкого значення, метафор, побутової лексики. 

Дифамація – розголошення інформації, що може зіпсувати імідж певної особи, 

але відповідає істині; Інформація про те, що колишній Президент України П. 

Порошенко не продав свою фабрику «Рошен».  Принцип несуперечності, 

приміром, філософ А. Бен  стверджував: для переконання життєво важливо, 

щоб йому ніколи не суперечили, щоб воно не втратило престижу. Нас більше 

переконують 10 чоловік, єдиних у своїй думці, ніж 50 «за» і 1 «проти». 

Отже, під пропагандою у широкому сенсі розуміється діяльність щодо 

поширення ідеологічно навантажених знань, оціночних суджень, переконань з 

метою їх впровадження у свідомість людей. У цьому контексті можна говорити 

про пропаганду правових, екологічних, культурних знань. Проте пропаганда у 

вузькому і найчастіше вживаному сенсі – це поширення і впровадження у 

свідомість аудиторії ідеологічно заангажованих переконань. Окрім 

нав’язування й інформаційного тиску, пропаганда охоплює формування 

громадської думки. Пропаганда передусім направляє свій вплив на 

конструювання людських цінностей й установок та постає засобом поширення 

ідеологічних кліше у масовій свідомості. 
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ЕВОЛЮЦІЯ ФОРМАТУ BREAKING NEWS  

НА ТЕЛЕКАНАЛІ CNN INTERNATIONAL 

 

На сьогоднішній день ми живемо у час, коли про будь-яку подію, яка 

відбулася на Землі, можна дізнатися та побачити за декілька хвилин після її 

початку. Велику роль у цій оперативності відіграють глобальні телемережі. 

Одним із найпотужніших гравців на ринку телебачення у світі є 

американська телемережа CNN [1]. Кореспонденти CNN працюють по всьому 

світові та повідомляють про події у режимі реального часу. Сама телемережа 

має близько 37 іноземних бюро, більшість із них знаходяться в Азії та на  

Близькому Сході. Завдяки високій оперативності та всебічному висвітленню 

подій, наявності детального висвітлення надзвичайних новин, «breaking news» 

деякі науковці та журналістикознавці ввели у широке вживання термін «ефект 

CNN» [2]. 

Отже, ефект CNN – це поняття, яке застосовується для опису впливу 

цілодобових новинних телеканалів та сприйняття міжнародних подій особами, 

які приймають політичні рішення на рівні урядів і міжнародних організацій [1]. 



Для того щоб досягти такого високого рівня ефективності, CNN 

прийшлося пройти через десятки змін, щоб еволюціонувати в одну з 

найбільших медіакомпаній в світі. Щоб краще простежити ці зміни, було 

здійснено порівняльний аналіз двох сюжетів CNN різних років та періодів, що 

належать до формату breaking news. Перший сюжет стосується політичної 

кризи в Москві 1993 р., а другий розповідає про події в Парижі під час пожежі 

собору Нотр Дам в 2019 р. [2]. 

Перший сюжет про події в Москві вийшов у ефір 4 жовтня 1993 р. [4], 

його трансляція в режимі реального часу тривала близько двох годин. 

Розпочинається все з показу відео в реальному часі, де висвітлюються події з 

центральних вулиць Москви. Ведучий зі студії коментує все, що відбувається й 

через деякий час дає слово кореспонденту, який знаходиться в центрі події та 

описує всю ситуацію зсередини. Також CNN оприлюднює звуки стрілянини 

зброї та пересування важкої військової техніки. Картинка зі студії на початку 

трансляції відсутня, також немає зображення під час включення кореспондента.  

Після 20 хвилин трансляції в студію прийшов спеціаліст з питань Росії й 

на фоні відео штурму державних установ в Москві CNN подає його голос та під 

написом Live зазначає його ім’я та посаду. Всередині сюжету ведучий 

повідомляє, що зараз пролунає заява президента Росії Бориса Єльцина, і 

подається пряма мова. Картинка зі студії все ще була відсутня, а журналісти та 

експерт з питань Росії продовжували коментувати та аналізувати все, що 

відбувалося в Москві [4]. Наприкінці трансляції з’явилася картинка зі студії, де 

ведуча,підсумовуючи всі події, надала слово кореспондентці з Москви та під 

час її промови продемонстрували нарізку моментів з початку трансляції 

сюжету.  

Отже, характеризуючи цей сюжет та взагалі період CNN на початку 90-х 

рр. 20 ст., варто відзначити високий рівень оперативності інформування 

суспільства, незважаючи на територіальну віддаленість від студії, аналіз події в 

режимі реального часу із залученням експерта з цього питання, подання 

коментарів, які містять різні точки зору, через технічні засоби транслювання 

відео та аудіо в прямому ефірі. 

Другий сюжет вийшов в ефір 15 квітня 2019 р. та був присвячений 

пожежі в паризькому соборі Нотр Дам. Трансляція тривала більше 3-х годин 

[3]. Сітка мовлення телеканалу була змінена у зв’язку з цією подією та 

з’явилася позначка Breaking News. Ведучі зі студії коментують подію, картинка 

зі студії присутня, також водночас зі студією транслюється відео з Парижа, тим 

самим картинка на екрані роздвоєна, щоб можна було спостерігати і за місцем 

події, і за самою студією CNN [2]. 

Вже на початку сюжету до студії телеканалу запросили експертів із 

питань Європи, релігії, мистецтва та Франції. Вони разом з ведучими 

аналізували все, що відбувалося у Франції, які заяви щодо пожежі робили 

лідери різних країн світу, та як власне самі парижани коментують цю подію. 

Майже кожні 20 хвилин надається слово кореспонденту з Франції, який 

повідомляє нові подробиці пожежі [3]. Наприкінці сюжету ведучі разом з 



експертами підсумовують все, що було відомо про пожежу та аналізують, які 

наслідки ця пожежа може мати. 

Цей сюжет відрізняється від першого тим, що з технічної точки зору 

можливостей для трансляції та повідомлення новини стало більше, почали 

використовуватися комбіновані зображення, показувати реакцію соціальних 

мереж, що в роки виходу сюжету про кризу в Москві було неможливим. 

Проаналізувавши ці два випуски CNN, можна зробити висновок, що зміни у 

форматі breaking news допомогли цій американській телемережі краще 

повідомляти, аналізувати та подавати аудиторії новину про подію, зберігши при 

цьому власні високі стандарти та принципи журналістики. 
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СПОРТИВНІ ПРОГРАМИ НА ХВИЛЯХ «УКРАЇНСЬКОГО РАДІО» 

 

Радіо як один із видів засобів масової комунікації завжди вважався 

найоперативнішим [5]. Поступова глобалізація світу призвела до того, що 

інформаційні потреби аудиторії щоразу стають вибагливішими, люди 

починають прискіпливо ставитися до спожитої інформації, аналізувати її та 

вимагати нових форматів і способів отримання інформації. Спортивні програми 

стали саме тим новим типом і видом у журналістиці, які приваблювали людей 

та подавали інформацію про світ, країну, регіон крізь призму спорту [1]. 

У сучасному українському радіопросторі програми спортивного 

спрямування активно використовуються радіостанціями через те, що: 

1. Аудиторії, яка цікавиться спортом, є достатньо великою. 
2. Пропаганда здорового способу життя та залучення людей до спорту 
набули ознак світового тренду. 

3. Велика кількість різних видів і типів спорту незалежно від часу і пори 
року. 



4. Програми спортивної тематики мають гарні комерційні перспективи з 
залученням рекламодавців різної величини та платоспроможності. 

Однією радіоорганізацією, яка активно використовує спортивні програми 

є суспільний мовник «Українське Радіо», зокрема «Перший канал» і «Промінь» 

[2]. 

Програма «Планета спорту» виходить в ефірі «Першого каналу» щодня, 

два рази ввечері: о 21:49 тривалістю 11 хвилин та о 23:07 хронометражем 15 

хвилин. Ведучими є Вадим Корженко, Вадим Власенко, Костянтин Дульцев, 

Олександр Обремський. Мова ефірів: українська, російська. 

«Планета спорту» являє собою програму спортивно-інформаційного виду, 

в якій повідомляють про важливі події в світі спорту, інтерв’ю з професійними 

атлетами та тренерами, репортажі зі змагань. Ось як сама радіостанція описує 

програму: «Коли емоції на максимумі, боротьба додає сил, а виклик не 

сприймається, як вирок. Це світ спорту з його найцікавішими і 

найважливішими подіями. Інтерв`ю з тренерами та спортсменами, розповіді 

про нові досягнення, аналіз поєдинків та змагань. Жити на повну, бути на 

одній орбіті з "Планетою спорту"» [3]. 

Програма ведеться доступною для більшості слухачів мовою, проте 

інколи використовуються професійні вирази та сленг, які застосовуються в 

спортивному світі, адже в першу чергу шоу спрямоване на аудиторію, яка 

цікавиться спортом, тому для звичайного слухача спочатку буде складно 

зрозуміти деякі аспекти програми, зокрема, коли інтерв’ю дають атлети з 

непопулярних у нашій країні спортивних дисциплін. 

«Футболоманія» – це програма спортивно-розважального характеру, яка 

виходить двічі на тиждень на хвилі «Промінь» увечері о 19:00. Тривалість: від 

30 до 90 хвилин. Ведучий: Олександр Монзолевський. Мова програми: 

українська. В ефірі шоу лунають відомості про актуальні події у футбольному 

світі, інтерв’ю з футболістами, тренерами та представниками футбольних 

організацій. Також в ефірі лунає українська музика, що надає програмі 

розважального контексту та залучає до прослуховування не лише фанів 

футболу, а й меломанів. Саме так презентують програму, власне, на сайті 

радіостанції: «Про футбол, навколо футболу з хорошим настроєм під якісну 

музику» [4]. 

Ведучий використовує в програмі доступну мову із вкрапленням 

футбольного сленгу, який зрозумілий більшості людей, що навіть можуть не 

цікавитися цим видом спорту. 

Отже, проаналізувавши популярні спортивні програми «Українського 

радіо», можна зробити висновок, що їхнє жанрове розмаїття, широта тематики, 

глибина проблематики, використання загальнодоступної мови в поєднанні зі 

журналістською майстерністю радіоведучого роблять програмний продукт про 

спорт привабливим для найширшої аудиторії, незалежно від вікової категорії та 

рівня освіти слухачів. 
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РОЛЬ ВІЗУАЛЬНОГО ОФОРМЛЕННЯ У ФОРМУВАННІ ІМІДЖУ 

ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ В СОЦІАЛЬНІЙ МЕРЕЖІ 

INSTAGRAM 

 

Заклади вищої освіти все більше починають розуміти важливість та 

актуальність комунікації через популярні соціальні мережі. Дослідження 

комунікаційного агентства «Plus One» від березня 2019 року виявило, що 

Instagram росте значно швидше, ніж Facebook. Ним користується вже більше 11 

мільйонів українців [3]. Саме тому варто звернути увагу на можливості цієї 

соціальної мережі для репрезентації іміджу закладу вищої освіти. У публікації 

ми розглянемо власний досвід створення візуального контенту для офіційної 

сторінки факультету журналістики ЗНУ в Instagram.   

У науковому дискурсі значну увагу приділено вивченню  основних 

понять дизайну та візуального контенту, сприйняття візуальних образів 

(О. Гладун, Н. Сбітнєва, Л. Найдьонова, В. Шевченко та ін.). Статистика 

сторінки – основний показник ефективності її роботи, який дозволяє 

відслідкувати актуальність контенту та реакцію користувачів як на інформацію, 

так і на оформлення. Аналізуючи статистику показів та охоплень ми дійшли до 

висновку, що візуальний складник дійсно впливає на охоплення та покази 

дописів. На це є декілька причин. 

Перш за все, Instagram – візуальна соціальна мережа, основне її 

призначення – обмін фотографіями та короткими відео. Тому одним із головних 

аспектів ведення сторінки є візуальне наповнення, адже відомо, що людина 

отримує до 80% усієї інформації саме через зір, оскільки яскраве і ефектне 

зображення може швидше привернути увагу людини, ніж «голий» текст [2]. 

Тож візуальні образи є більш зрозумілими для сприйняття та викликають 

більше емоцій.  

Як зазначає О. Гладун, «природа графічного дизайну дуалістична, 

утворена від двох компонентів – графіки і дизайну. Тобто графічний дизайн 



поєднує в собі принципи образотворення і формотворення – за рахунок 

образотворчості мова графічного дизайну покликана якомога емоційніше й 

дієвіше доносити до реципієнта необхідну візуальну інформацію, а за рахунок 

формотворчості дана інформація має сприйматися точно, логічно, комфортно» 

[1]. Так, візуальний контент має бути не лише яскравим та емоційним, але й 

логічним та комфортним для сприйняття.  

Єдиний дизайн дозволяє легко впізнати сторінку серед інших, а візуальні 

образи починають викликати стійкі асоціації у аудиторії. Важливу роль грає 

також інформативність візуального контенту. Дизайн має включати не лише 

окремі декоративні елементи, але й певні світлини, графічні зображення, які 

несуть конкретну інформацію.   

Для того, щоб сформувати конкретний та цілісний імідж факультету в 

соціальній мережі, варто застосовувати елементи фірмового стилю: фірмові 

кольори, концепції розташування елементів. Для більш легкого сприймання 

візуальних образів застосовуються мінімалістичні деталі, чіткі лінії, які не 

відволікають уваги від основного повідомлення. 

Якщо обирати між фотографіями та малюнками, то перевагу варто 

надавати першим. Статистика демонструє, що найбільше охоплення та показів 

збирають дописи з живими світлинами, адже вони є більш динамічними та 

актуальними для студентів. Живі фотографії з цікавих подій, зустрічей та 

екскурсій допомагають сформувати імідж факультету як середовища для 

активного та цікавого студентського життя. До того ж, світлини, на яких є 

студенти, можуть поширюватися ними самими, що також позитивно впливає на 

просування сторінки.  

Отже, візуальне оформлення сторінки факультету у соціальній мережі 

впливає на формування його іміджу, викликаючи емоції у користувачів. За 

рахунок вдалого поєднання концепції, кольорів та шрифтів можна надати 

інформації необхідної форми, сформувати позитивні образи у свідомості 

аудиторії. Задля того, щоб робота сторінки була ефективною, необхідно 

стежити за статистикою охоплень та показів, реакцією аудиторії на контент, 

постійно знаходитися в пошуку найкращих ресурсів та контенту та 

вдосконалювати свої навички.  
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ВИКОРИСТАННЯ INSTAGRAM STORIES ПРИ ПРОСУВАННІ У 

СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ 

 

Instagram stories є популярною тенденцією у веденні соціальних мереж, 

що ефективно діє на сучасну молодь, яка активно користується гаджетами. 

Instagram stories це міні-репортажі з терміном дії в 24 години в яких 

майже немає фідбеку від аудиторії, можливим є тільки написання повідомлення 

безпосередньо автору. Instagram stories – це один із найпопулярніших способів 

привернути увагу аудиторії до контенту. До однієї з переваг stories належить 

завантаження фото-відео контенту на добу. Також у сторіс є можливість для 

пятнадцятисекундного відео-інтерв’ю. 

Instagram stories використовують, щоб потрапити в топ видачі й отримати 

більше охоплення аудиторії, для демонстрації передплатникам бекстейджа 

заходів, для комунікації з підписниками (наприклад, проведення опитувань), 

для анонсування заходів, конкурсів, акцій [1]. 

Сьогодні виділяють такі формати для креативної подачі інформації в 

Instagram stories: 

1. Інтерв'ю: екран з питанням + 15-секундне відео. Попередньо 

необхідно вибрати тему інтерв'ю, підготувати питання для аудиторії та 

продумати тему для опитування. 

2. Анімовані анонси. Анімації добре виглядають і підвищують 

залученість аудиторії і в стрічці, і в Instagram stories. Для створення анімацій 

добре підходить додаток Mojo. У цій програмі зручно створювати анімації саме 

для історій інстаграм. 

3. Відео та gif з фото. ImgPlay – програма, яка дозволяє створити відео 

або гіф-анімацію з фото, зробити її (а також завантажене відео) швидше або 

повільніше. Також тут можна додати фільтр, накласти текст [1]. 

Одним із проявів комунікативної функції Instagram stories є публікація 

фото та відеоконтенту, які дають можливість показати та оцінити життя 

факультету та університету. 

На сторінці факультету журналістики ЗНУ в Instagram інформаційний 

контент представлений у вигляді коротких повідомлень, на які користувач 

чекає швидкої реакції або відгуку після викладання в мережу . 

Як твердять дослідники, для Instagram однаково важливий в історіях 

розважальний та гумористичний контент [2]. Так, на сторінці факультету такий 

контент представлений за допомогою ігрового формату. Міні-ігри та конкурси 

допомагають підвищити активність сторінки та залучити ще більшу аудиторію.  

Для того щоб залучити більшу аудиторію, використовуються різні ігрові 

формати, наприклад : 

1. «Вікторина» – це пізнавальна гра, в якій беруть участь підписники. 

[3] 



2. «Правда/брехня» – це рубрика в якій серед декількох фактів треба 

обрати правдивий.[3] 

3. «Вгадай лого» – це гра, яка проводиться у вигляді вікторини де 

використовується лого відомого бренду [3] 

4. «Вгадай по силуету» – це міні-гра в якій застосовується силует з 

фото викладача, якого треба упізнати.[3] 

Так, на сторінці факультету журналістики ЗНУ метою публікацій storiеs є 

інформування аудиторії, залучення уваги до певних подій на факультеті, 

нагадування про публікації, та заходи (афіші), донесення нової інформації у 

вигляді гри. 

Отже, для того щоб привернути увагу аудиторії до сторінки, треба 

створювати якісний контент, який зможе привернути та утримати увагу 

користувачів,  тримати зворотній зв'язок від аудиторії. Використання вікторин 

та інших міні-ігор – підвищують статистику сторінки та спонукають до 

активної взаємодії. Такий спосіб є невід'ємною частиною ведення Instagram 

сторінки факультету журналістики. 
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ТЕЛЕКАНАЛ «ФУТБОЛ 3» ЯК СУЧАСНИЙ ЦИФРОВИЙ 

ТЕЛЕВІЗІЙНИЙ МОВНИК В УКРАЇНІ 

 

Найпопулярнішим видом спорту в світі традиційно залишається футбол. 

Україна не є виключенням. Згідно з дослідженням, футбол за запитами значно 

випереджає бокс та автоспорт [5]. В українському телевізійному просторі 

виключно спортивних телеканалів небагато, практично всі ці мовники пов’язані 

виключно з футболом. Зокрема, до 2020 р. на території України транслювалися 

2 телеканали – «Футбол 1» та «Футбол 2». На офіційному сайті телеканалів 

зазначено таке: «Ми – офіційні транслятори Ліги чемпіонів УЄФА, Ліги Європи 

УЄФА, кваліфікації та фінальної частини Євро-2020, Української Прем’єр-Ліги, 

Суперкубка України, Ліги Націй УЄФА, італійської Серії А, бельгійської Ліги 

Жюпіле, іспанської Ла Ліги, німецької Бундесліги і французької Ліги 1. Всі 



матчі транслюються ексклюзивно. Їх можна дивитися в HD якості на будь-яких 

пристроях (телевізор, планшет, комп’ютер, смартфон). Ми лідери за кількістю 

програм власного виробництва. На матчах Еврокваліфікаціі, Ліги чемпіонів 

УЄФА, Ліги Європи УЄФА та української Прем’єр-ліги працюють 

передматчеві студії, а топ-матчі висвітлюються безпосередньо зі стадіонів. 

Телеканали "Футбол" є частиною "Медіа Групи Україна", яка входить до 

складу компанії SCM» [4]. 

Проте, враховуючи ті факти, що збірна України з футболу 

кваліфікувалася до фінальної частини ЄВРО-2020, незабаром з’явиться новий 

турнір під егідою УЄФА, а також медіахолдинг «Медіа Група України» 

придбала права на трансляцію чемпіонатів Бельгії, Нідерландів, Бразилії та 

Аргентини, було прийнято рішення зробити третій телеканал, який має назву 

«Футбол 3».  

Вже стало відомо, що наприкінці 2019 р. телеканал отримав ліцензію на 

мовлення терміном на десять років. Таким чином, «Футбол 3» буде доступний в 

ОТТ-сервісах, а також в мережах кабельних і супутникових провайдерів. 

Підтвердженням цієї думки можуть виступати слова генерального директора 

телеканалів «Футбол» Олександра Денисова, який повідомляє, що «Запуск 

телеканалу "Футбол 3" – це логічний крок. З тієї реакції, яку ми чуємо від 

наших телеглядачів, цей хід сприйнятий дуже позитивно. І хоча телеканали 

"Футбол ½" вже ведуть мовлення в ефірі, ми розуміємо, що мали рацію, коли 

задумалися про запуск третього каналу. Уболівальникам футболу ніколи не 

буває багато <…>. А ми, будучи правовласниками провідних європейських ліг, 

багаторічними партнерами УЄФА, транслюючи такі турніри, як Ліга чемпіонів, 

Ліга Європи і чемпіонати Європи, розуміємо, що контенту настільки багато, що 

необхідний ще один канал, щоб розмістити все, що хочуть побачити наші 

телеглядачі» [7]. 

Програмна сітка досить різножанрова та відмінна за форматами 

матеріалів. Наразі це тревел-шоу «Суперматч», у якій ведучі Євген Янович та 

Павло Черепін подорожують країнами та відвідують найцікавіші футбольні 

матчі [6]. У відеожурналі «Yellow» український глядачу пропонується підбірка 

футбольних чуток, які притаманні «жовтій пресі» [1]. «Головна команда» – це 

проєкт, що супроводжує національну збірну України з футболу. Ведучий Іван 

Гресько разом із експертами проекту – колишніми гравцями національної 

команди – В’ячеславом Шевчуком і Євгеном Левченком інформують глядача 

про перебіг відбіркового циклу нашої національної команди [2]. На телеканалах 

щодня у прямому ефірі виходять випуски програми «Футбол NEWS», у яких 

журналісти розповідають усі найсвіжіші та найголовніші новини зі світу 

футболу [8]. 

Дозволимо собі зазначити, що в ефірній сітці створеного телеканалу 

«Футбол 3», окрім матчів вищеперерахованих чемпіонатів, усі звичні для 

глядача рубрики та новини збережені [7]. 

Отже, канал «Футбол 3» не є стратегічно новим мовником для 

українського телевізійного простору України. Як зазначає пан Денисов, 

створений мовник є «частиною телевізійної сім’ї <…> і не стоїть окремо від 



каналів "Футбол ½"» [3]. Наразі телевізійного контенту, пов’язаного із цим 

видом спорту, наскільки багато, що створення ще одного спеціалізованого 

каналу стало необхідним, аби задовольнити всі запити своїх глядачів-

вболівальників. Цей крок доводить, що саме футбол є найпопулярнішим 

спортивним видовищем в Україні. 
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СУЧАСНІ ПРІОРИТЕТИ НОВИННОГО МОВЛЕННЯ 

ТЕЛЕМЕРЕЖІ«EURONEWS» 

 

«Euronews» – один із передових постачальників новинної інформації, 

який веде цілодобове мовлення з французького Ліона тринадцятьма мовами. 

Концепція «європейського погляду» є головною особливістю «Euronews», 

котра відрізняє цей канал від інших міжнародних і національних телекомпаній. 

Директор інформаційного мовлення каналу Луїс Рівас в «редакційних 

вказівках» пояснює: «Euronews – це європейський телеканал, який інформує 

своїх глядачів про Європу і пропонує європейський погляд на події в світі […], 

це єдиний канал, який інформує європейців про їх сусідів. Наше завдання – 

знайти формулу відбору інформації, яка зацікавила б телеглядачів, що шукають 

ненаціональних і нелокальних новин. Крім цього, ми повинні знайти зрозумілу 

редакційну лінію, щоб зберегти їх лояльність. І робити це цілодобово» [1]. 
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Новинні матеріали на Euronews слідують принципам редакційної 

політики каналу, що забороняє будь-яку авторську оцінку подій, адже наразі 

слоган телемережі «All Views, All Voices, All Welcome». Завдання прогам – 

неупереджено надавати історичний і геополітичний контекст актуальних тем 

дня, не роблячи висновків про чиюсь правоту в тій чи іншій ситуації. Це 

відрізняє аналітику Euronews від редакційних або авторських коментарів, 

властивих для більшості ЗМІ, які аргументовано представляють позицію 

редакції або журналіста з конкретного питання. 

Структура наповнення програмної сітки досить проста: кожні півгодини 

виходять оновлені новинні блоки, за якими йде економічна і фінансова 

інформація, а також прогноз погоди і новини спорту. Потім – програми, 

присвячені культурі, музиці, новим технологіям, проблемам розвитку Європи. 

Сюжети програм відбираються в залежності від інтересу, який вони 

представляють для європейської і міжнародної аудиторії. Колектив каналу 

намагається звертати увагу на події всередині європейських країн, але не 

забуває й інші континенти. 

Цілодобовий формат мовлення Euronews передбачає безперервне 

оновлення змісту випусків по ходу роботи відповідних рубрик (в новинному 

відділі – цілодобово). Однак три випуски, які виходять о 6:00, 13:00 та о 19:00 

вважаються основними віхами, що дозволяють оцінити зміст ефіру на даний 

момент і визначити журналістам необхідні редакційні завдання на наступний 

відрізок доби. За винятком екстрених випадків й інших непередбачених подій, 

інформаційне наповнення новинного блоку протягом доби ґрунтується на 

перспективному плануванні, яким займається спеціальний відділ.  

Підготовка кожного сюжету або програми починається з монтажу 

відеоряду за планом, складеним продюсером (в News – випусковим 

редактором). Такий пріоритет відеоряду над текстом – найважливіша 

особливість, що відрізняє організацію роботи редакції Euronews від більшості 

зарубіжних телеканалів, де підготовка і озвучування журналістського тексту 

передують монтажу відео. Обрана Euronews схема не тільки стала єдиним 

можливим варіантом для телеканалу, в ефірі якого один і той же відеоряд 

супроводжується відразу декількома звуковими доріжками, а й зробила ефір 

більш видовищним: монтажери Euronews, урятовані від необхідності 

«закривати» готовий текст відповідними за змістом «картинками», можуть 

вибрати кращі кадри з наявних джерел, гнучко варіюючи композицію і 

хронометраж майбутнього сюжету. 

Для виявлення специфіки композиції новинних повідомлень каналу 

переглянуто випуск новин за 30 листопада 2019 р. Перша новина – сюжет про 

спробу теракту на Лондонському мосту. На основі відеоряду (запису камер 

спостереження та коментарів поліцейських, що розслідують справу) будується 

весь матеріал. У сюжеті також використане архівне відео телеканалу, зроблене 

рік тому на цьому ж місці під час висвітлення ДТП. Далі подається новина 

політичного характеру. У ній говориться про конфлікт політичних лідерів 

Туреччини та Франції. Представлена вона у вигляді короткого інформаційного 

сюжету. Окрім сюжетів, які складають основну частину новинного випуску, 



представлені й інші телевізійні жанри. Наприклад, у середині випуску, можна 

побачити репортаж про глобальну кліматичну забастовку. У цьому матеріалі 

використане відео з двох різних країн Європи, де проходили подібні акції. 

Присутній й такий жанр, як коментований відеоряд. Протягом 40 секунд 

демонструється відео на якому зафіксоване сходження лавини, що 

супроводжується закадровим текстом. Досить часто випуски вміщуюють прямі 

включення з місця події, таким чином можна побачити, що відбувається у 

режимі реального часу.  

До уваги глядачів пропонуються абсолютно різні теми. Є кримінальні 

новини (напад на поліцейського), новини культурного спрямування (сюжет про 

нову німецьку оперу), економічного (бізнес-угода між ОАЕ та Африкою) й 

інші. В основному, транслюються матеріали саме на політичні теми та так 

звані, «гарячі новини». Цікаво те, що телеканал позиціонує себе європейським 

засобом масової інформації, покликаним висвітлювати новини Європи, але 

охоплює події з усього світу. Так, у випуску говориться не тільки про 

європейські країни, а й мають місце сюжети про Африку та Азію.  

У новинних програмах на Euronews використовуються різні форми 

інформаційної підтримки. Наприклад, розповідаючи про засуху у деяких 

регіонах Іспанії, використовується географічна мапа для того, щоб наочно 

продемонструвати частину ураженої землі, тут же бачимо статистичні дані у 

вигляді діаграми, яка дає змогу порівняти кількість зібраного урожаю за 

декілька останніх років. На початку кожної новини з’являється плашка з її 

назвою, а під час синхронів наявні плашки з іменами та посадами осіб у яких 

береться коментар стосовно певного питання. Надзвичайно цікавим є 

застосування форм інформаційної підтримки у ранковій новинній програмі 

GME. Ведуча, котра працює у ньюсрумі, наживо спілкується з 

кореспондентами, котрі пребувають у різних куточка Європи і звітують про 

місцеві події. Деколи у програмі з’являються досить авторитетні експерти – 

політики, бізнесмени, зірки шоу-бізнесу. У більшості матеріалів присутні 

коментарі фахівців у певних галузях. Також коментарі беруться у очевидців чи 

учасників події. Але їх думка не зображується як єдиний правильний варіант. 

Журналістські матеріали супроводжуються інфографікою, схемами, 

фотографіями (напр. повідомлення опубліковане Дональдом Трампом у його 

фейсбуці). Тут же застосовується технологія «картинка в картинці». Цей 

прийом дозволяє одночасно виводити на екран декілька зображень, роблячи 

акцент на одному з них його розташуванням у кадрі.  

Отже, пріоритетами новинного мовлення Euronews є об’єктивність,  

представлення різних точок зору, перевага відеоряду над текстом, 

використання інфографіки. 
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ВІЙСЬКОВА ФОТОЖУРНАЛІСТИКА В УКРАЇНІ:  

СУЧАСНИЙ ВИМІР 

 

Військова фотожурналістика в Україні є одним із найнебезпечніших 

підвидів журналістики, але, одночасно з цим, і одним із найважливіших для 

нормального функціонування суспільства. Пов’язане це, головним чином, з 

проведенням Революції Гідності та початком російсько-української війни. Зараз 

українське суспільство є вразливим перед інформаційною агресією зі сторони 

супротивника, то військова журналістика і фотожурналістика стоять на захисті 

інформаційного простору нашої країни.  

Візуальні образи, які продукує військова фотожурналістика важливі для 

суспільства. Але часто вони можуть виконувати маніпулятивну функцію. Так, 

Ярослав Табінський у своїй праці зазначає: «Насамперед це вплив на емоції, 

внутрішній духовний та моральний стан людини задля досягнення конкретної 

мети – переважно розчарування, недовіри, сумніву та навіть страху. Завдяки 

вдалим образам, символіці та деталям, які найкраще передає фотографія, 

медіа й впливають на громадськість, формують суспільну думку, створюють 

певні візуальні шаблони, які використовують для пропаганди» [1]. 

Ярослав Табінський в іншій своїй праці визначає, що зараз інтерес до 

фотографії посилився завдяки її документальності, а пояснюється це 

«загальним зростанням інтелектуального рівня читачів, їх прагненням до 

наочності пізнання». Але через те, що медіа дуже часто використовує 

фотографію для ілюстрації журналістського матеріалу, люди «буквально 

“сканують” очима світлину». Також дослідник зазначає, що головним у 

фронтовій, тобто військовій фотографії є не якість, а її здатність якнайповніше 

показати реалії військового конфлікту [2]. Ярослав Табінський, посилаючись на 

Василя Лизанчука, вказує, що всі принципи журналістики (а, отже, і 

фотожурналістики, особливо військової) мають базуватися на засадах 

україноцентризму [1]. 

Українська спільнота має багато яскравих представників військових 

фотожурналістів, серед яких Макс Левін, Олександр Клименко, Леонід 

Логвиненко, Анастасія Власова, Гліб Гараніч, Анатолій Степанов, Євген Гапич 

та інші [2; 3]. 

Щодо технічного аспекту питання, то більшість фотографів у зоні АТО 

мають тенденцію використовувати сучасні професійні дзеркальні фотоапарати: 

такі пристрої мають багато технічних переваг, проте програють у мобільності. 

Також важливо зазначати, що власне фотозйомку часто проводять і самі 

учасники бойових дій, використовуючи смартфони: фото, завдяки сучасним 

технологіям, залишаються якісними, але мобільність та оперативність не 

страждають [2]. 



Як зазначає Олександр Глядєлов, військові фотографи, аби не мати 

цензури від прес-офіцерів та отримати можливість робити унікальні кадри, 

можуть ставати до лав воєнних підрозділів та відправлятися на передову. Ця 

практика є досить поширеною у світі, але, поки що, не в Україні. Також 

фотограф говорить, що потрібно завжди пам’ятати військовим 

фоторепортажистам про наслідки публікації їх кадрів, особливо, коли на них 

зображуються поранені, вбиті, особовий склад чи позиції солдат [2]. 

Якщо торкатися етичної сторони питання, то воно ще залишається 

відкритим. Так, Олександр Глядєлов та Олександр Клименко притримуються 

думки про те, що фотофіксувати смерть у «гарячих точках» необхідно, адже 

«коли фотограф на війні починає думати, що етично знімати, а що – ні, це 

кінець професійності» [2]. Вікторія Гридчина та Анастасія Власова у своїй 

праці наводять думку Л. Чулярак та вказують на те, що зараз війна показується 

«або „в образах доброзичливих зустрічей між військами і місцевими 

жителями”, або „в образах жертв». П. Лестер же пише, що редактори 

розриваються між двома полярними сторонами: не потрібно публікувати те, що 

потенційно може образити глядачів, але потрібно повідомляти новини 

об’єктивно і не зважати на те, що це може бути неприємно для глядачів. 

Дослідниці приходять до такого висновку: «Якщо говорити про тенденцію 

появи фотографій із зображеннями смерті на сторінках ЗМІ, то 

найімовірніше кількість подібних публікацій буде зростати, оскільки сучасний 

світ є достатньо нестабільним, люди живуть в зоні військових конфліктів, а 

за таких умов виникає певна потреба спостереження за смертю. Але поруч із 

цим буде знижуватись поріг сприйняття зображень, подібні фотографії 

перейдуть у норму і не будуть викликати такого резонансу. Відбудеться 

звикання до зображень жаху» [4].  

Важливим аспектом військової журналістики і фотожурналістики зокрема 

є психологічна стійкість військових медійників. Часто вони прибувають у зону 

катастрофи навіть швидше, ніж медики чи силовики, тому часто можуть 

отримувати емоційний зрив. Поки що більшість медіа сподівається на моральну 

витримку своїх представників, але в редакціях вже з’являються такі посади як 

штатний психолог або експерт із кризових ситуацій [5].   

Отже, військова фотожурналістика важлива для сучасного українського 

суспільства не лише тим, що об’єктивно передає події на Сході України, а й 

передає емоції, атмосферу усіх подій, дають можливість стати уявним 

учасником зображуваного. Як ми бачимо, фотографія із зон бойових дій може 

бути об’єктом маніпуляцій, а це медійники мають навпаки захищати. Зараз в 

Україні цей підвид журналістики лише розвивається, але вже насьогодні можна 

побачити певні тенденції (наприклад, намагання журналіста бути в епіцентрі 

подій або намагання обійти етичні норми та показувати табуйовані у нашому 

суспільстві теми). Війська фотожурналістика залишається однією із 

найнеобхідніших для українців, а її представники щодня, ризикуючи життям та 

здоров’ям, виконують свій обов’язок інформування суспільства.  
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МЕДІАОСВІТНІ ПРОЄКТИ В УКРАЇНІ 

 

У сучасному інформаційному вирі важливе місце посідає медіаосвіта. 

С. Гончаренко сформулював визначення цього терміна так: «напрям у 

педагогіці, представники якого виступають за вивчення школярами 

закономірностей масової комунікації» [1, с. 203]. Основні завдання медіаосвіти 

вчений вбачає в підготовці нового покоління до життя в сучасних 

інформаційних умовах, до сприймання й розуміння різної інформації, 

усвідомлення наслідків її впливу на психіку [1, с. 203]. 

Складовими вдалої медіаосвіти В. Іванов й О. Шкоба вважають вивчення 

механізмів впливу мас-медіа на аудиторію, розуміння закономірностей їхнього 

функціонування [2]. 

За словами І. Гаврилюка та М. Осюхіної, медіаосвітній проєкт – це 

«певний медійний захід чи процес, спрямований на здобуття навичок 

аналізувати, оцінювати і створювати друковані та електронні 

медіапродукти» [3]. 

У 2010 році президією Національної академії педагогічних наук України 

було схвалено Концепцію впровадження медіаосвіти в Україні, у 2016 році її 

було оновлено. У новій редакції подається нове формулювання головної мети 

медіаосвіти: «стати фундаментом  інформаційної безпеки держави, розвитку 

громадянського суспільства,  протидії зовнішній інформаційній агресії, 

всебічно підготувати дітей і молодь до безпечної та ефективної взаємодії із 

сучасною системою медіа, формувати у громадян медіаінформаційну 

http://mediadriver.online/foto/vijskova-i-gromadyanska-fotozhurnalistika-sotsialni-merezhi/
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грамотність і медіакультуру відповідно до їхніх вікових, індивідуальних та 

інших особливостей»[5]. 

Мета нашої роботи – здійснити огляд основних медіаосвітніх проєктів 

України.  

На початку 2020 року було запущено онлайн-платформу «Дія. Цифрова 

освіта» [4]. Мета цього проєкту – розповісти про безпечну поведінку в 

інтернеті, інфограмотність. Поради надані у вигляді серіалу. Цільовою 

аудиторією є діти, батьки, вчителі, люди похилого віку. Автори анонсують 

появу контенту для інших категорій суспільства.  

Ще одним медіаосвітнім проєктом можна вважати ресурс «Uchoose», 

створений 2016 року [6]. Там порушуються питання інфогігієни, критичного 

мислення та стереотипізації. Автори створюють ігри, начитують реп, танцюють 

та малюють, щоб розповісти українцям про дипломатію, маніпуляції та 

пропаганду у світі медіа. 

В Україні існує низка платформ, які працюють над перевіркою 

інформації. StopFake, VoxUkraine, FactCheck, «Слово і діло» здійснюють 

фактчекінг повідомлень, які були оприлюднені в медіа, протидіють пропаганді 

(зокрема російській) й маніпуляціям. Ці проєкти здійснюють і навчальну 

діяльність, проводять тренінги та конференції, де навчають верифікувати та 

фільтрувати інформацію. 

 Діяльність інтернет-видання «Детектор медіа», яке було створене в 2004 

році, спрямована на дослідження сучасних ЗМІ, професійне спілкування з 

журналістами й виховання інформаційно грамотного суспільства. Протидія 

пропаганді, медіапросвітництво, покращення контенту – це завдання, які 

ставить перед собою організація. Ця платформа ретельно  моніторить 

українську журналістику, вказуючи на порушення етики й професійних 

стандартів.  

Дочірнім проєктом порталу «Детектор медіа» є «MediaSapiens». Він був 

заснований 2010 року. На цьому ресурсі публікують приклади неправдивих 

новин, розповідають про тенденції в медіаосвіті та маніпулятивні технології. 

Цільовою аудиторією організатори вважають працівників ЗМІ, а також людей, 

які цікавляться комунікаціями та медійним світом. 

Велику кількість медіаосвітніх проєктів пропонують громадські 

організації, що працюють у сфері медіа: Академія української преси, Інститут 

масової інформації, Український інститут медіа та комунікації. Дотримання 

стандартів журналістики, впровадження культури споживання масової 

інформації, покращення якості контенту – це основні напрямки діяльності цих 

організацій. Періодично вони втілюють масштабні освітні проєкти з 

медіаграмотності. Нині в Україні діє один із них – це проєкт «Вивчай та 

розрізняй: інфо-медійна грамотність»,  що реалізовується міжнародною 

організацією IREX (Радою міжнародних досліджень та обмінів) у партнерстві з 

Міністерством освіти і науки України та МБФ «Академія української преси», за 

підтримки Державного департаменту США та Міністерства закордонних справ 

та справ співдружності націй Великої Британії. Цей проєкт пропонує вчителям і 

http://voxukraine.org/uk/
http://www.factcheck.com.ua/ua/
http://www.slovoidilo.ua/


викладачам, що готують педагогів, методичні розробки, які би допомогли 

інтегрувати навички медіаосвіти в навчальний процес. 

Сьогодні в Україні існує чимало організацій, які опікуються 

медіаосвітою. Вони презентують різні підходи до інформаційної діяльності, є 

несхожими за формою подачі інформації. Діяльність таких організацій 

залишається актуальною, зважаючи на інформаційну війну і тиск пропаганди. 

Тому такі медіаосвітні платформи варто популяризувати серед різних верств 

населення для розвитку критичного мислення та підвищення медіаграмотності 

українського суспільства.    
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РЕКЛАМА КОМПАНІЙ MLS GROUP ТА MAVR В СОЦІАЛЬНИХ 

МЕРЕЖАХ 

 

Інтернет поступово стає в рекламодавців одним з найактуальніших 

каналів просування товарів і послуг. Реклама в Інтернеті давно не тренд, а 

необхідність для конкурентоспроможності на ринку. Теоретичним підґрунтям 

вивчення проблем Інтернет-реклами, її змісту, можливостей присвячені праці  

таких вчених: В. Алексунін, Т. Бокарев, Я. Воронін, Т. Дейнекін, Ф. Джефкінс 

та ін. Метою наукової праці є виявлення основних засобів реклами компаній 

MLS Group та MAVR в соціальних мережах. На актуальність дослідження 

вплинуло формування та розвиток спільнот навколо сторінки бренду в 

соціальних мережах та використання їх потенціалу в проведенні рекламних 

кампаній в Інтернеті. 

Соціальні мережі стають не лише засобом комунікації між компанією і 

потенційними споживачами її послуг, засобом просування та продажу, а також 

https://osvita.diia.gov.ua/
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одним з ключових аспектів формування іміджу, саме тому вивченню поняття та 

стратегій просування певного бренду в соціальних мережах займалися А. 

Захарченко, Т. Іванюха, Н. Савицька, О. Скуловатова та інші дослідники. 

Так, для дослідження було обрано компанію MLS Group [2], що надає 

послуги в сфері маркетингових досліджень, та агенцію інтернет-маркетингу 

MAVR [1]. Було проаналізовано сторінки в соціальних мережах Instagram та 

Facebook обох підприємств (див. табл.1).  

Таблиця 1. Статистика відвідування соціальних сторінок станом на 

01.03.2020  

Кількість 
MLS 

Group 

MA

VR 

 
Instagram 

Підписників 401 3339 

Публікацій 97 243 

Публікацій за лютий 2020 6 14 

Середня кількість вподобайок на публікацію 

за лютий 2020 
27 8* 

 
Facebook 

Підписників 2269 1228 

Всього відміток "Подобається" 2146 1156 

Відгуків 23 31 

Публікацій за лютий 2020 6 20 

Середня кількість вподобайок на публікацію 

за лютий 2020 
10 5 

*без урахування розіграшу для більш об’єктивного порівняння 

 

Компанія MLS Group найкраще представлена в мережі Facebook, 

натомість MAVR має розвиненішу сторінку в соціальній мережі Instagram. 

Публікації MLS Group з’являються рідше ніж у MAVR, але мають більш цінний 

для споживачів контент на обох соціальних сторінках. Наприклад, допис MLS 

Group в Facebook: «З маленьких кроків починається велика справа» (на що 

звертають увагу споживачі при виборі товарів/послуг в Інтернеті) – написано 

розмовною, повсякденною, зрозумілою мовою, інформація пояснена на 

прикладах. Допис MLS Group в Instagram: «Тренди дизайну 2020 – шпаргалка 

для тих, хто причетний до візуалізації ідей» – витримано вимоги до посту в 

Instagram. Для порівняння пост MAVR в Facebook: «Проблемы с индексацией 

сайта? Смотрите презентацию на тему Оптимизация краулингового бюджета 

сайта!» містить лише посилання. Допис MAVR в Instagram: «Кейс по 

оптимизации Google Мой бизнес для компании «Мамин Дом»» створений за 

принципом перелінковки та має посилання на свій сайт. Крім того, варто 

зазначити, що MAVR публікує більше розважального контенту ніж MLS Group. 

Подібна комунікаційна стратегія спрямована на постійне нагадування про себе 

споживачам та на заповнення своїм контентом інформаційного простору. 



Позитивним моментом є наявність неупереджених відгуків, регулярно 

оновлюваної інформації, проведення подій. За весь період існування Instagram-

сторінки (з вересня 2018 року - дотепер) компанія MAVR провела два розіграші 

книг та один розіграш білетів на конференцію, MLS Group (сторінка існує з 

травня 2019 року) не використовує цей інструмент просування в соціальній 

мережі. Сторінки використовуються для інформування та підтримки існуючої 

аудиторії, створення певного образу в очах клієнтів. Ще одним видом реклами є 

замовна реклама в Instagram, реклама в Stories.  

Проаналізувавши представництво обох компанії в мережі Інтернет можна 

зазначити, що соціальна сторінка Facebook для даної ніші бізнесу є найбільш 

ефективною. Проте важливе значення має присутність на більше ніж одному 

ресурсі мережі Інтернет. Підприємства обрали різні стратегії власного 

просування, які мають і переваги, і недоліки. Підсумовуючи, реклама у 

соціальних мережах є необхідним засобом для просування, популяризації та 

формування іміджу. Їх використання дає можливість не лише збільшити 

кількість клієнтів, а й підвищити конкурентоздатність. 
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PR-ВПЛИВИ В ЕПОХУ ДІДЖИТАЛІЗАЦІЇ 

 

Вплив PR-комунікації на споживача як інформаційного, так і будь-якого 

іншого продукту, стає ключовою тактикою в будь-якому плані комунікаційної 

діяльності бізнесової, політичної та неурядової структури. Для впливу на 

громадськість часто використовують лідерів громадської думки та впливових 

осіб,  це  так звані публічні обличчя, яким довіряють, якими   захоплюються, 

слідкують за ними і хочуть бути схожими на них, наслідувати їх спосіб життя.  

Публічних осіб в теорії паблік рилейшнз сьогодні поділяють на групи: 

мікровпливові (мають вплив у малих групах, об’єднаних за певним інтересом) , 

середньовпливових (які мають авторитет у спільноті, об’єднаної за певної 

проблемою / проблемами) та   макровпливовими людьми, які є впливовими у 

переважній більшості людей. Такі публічні особи часто є  блогерами та 

знаменитостями,  а їх  залучення до позиціонування компаній і брендів 

допомагає ефективніше передавати свої повідомлення та легко взаємодіяти зі 

своєю аудиторією.  Спостерігається тенденція створення персоналізованих 

повідомлень, які  налаштовані передавати основний стиль комунікування  

впливових людей.  Досвід організації  сучасних комунікацій в паблік рилейшнз  

https://mlsgroup.com.ua/ua


свідчить, що йдеться про зосередження уваги на мікровпливі, який став дуже 

вигідним для бізнесу, оскільки не розпорошує увагу, а зосереджується на 

смаках та інтересах мікрогруп.  Такий підхід дозволяє створювати  

специфічний контент для клієнтів і інших цільвих груп.  Отже, що  у будь-

якому плані комунікацій з  цільовими групами є не лише споживачі, а й засоби 

масової інформації, блогери, впливові, зацікавлені сторони, працівники, 

громадські діячі. В той же час кожен представник цільової групи  може 

поділитися та висловити свою думку через соціальні медіа. Таким чином, 

кожна з цих груп стає впливовою. 

В умовах розвитку інформаційних технологій PR переміщується в 

інтернет-середовище, охоплюючи нові медіа, блогосферу, соціальні мережі.   

Дослідниця PR  в епоху діджиталізації І. Старева пише: «Те, як на нас 

впливають, сьогодні дуже відрізняється, ніж це було кілька десятиліть тому. Це 

тому, що зараз ми маємо право дозволяти брендам впливати на нас, або 

однаково не дозволяти їм ... Якщо я не можу знайти ваш бренд в Інтернеті, коли 

я займаюся дослідженнями, щоб вирішити свою проблему, то ви взагалі не 

існуєте. Якщо ви не використовували вхідний PR або маркетинг для створення 

та посилення власного присутності в Інтернеті як бізнесу, я буду ігнорувати вас 

і в кінцевому рахунку не купувати у вас.» [1]. 

Завдяки цифровим технологіям PR-фахівці можуть не лише швидко 

створювати потрібний контент, але й  відслідковувати подорож своїх історій, 

аналізувати їхню ефективність та отримувати уявлення про споживачів, які 

взаємодіють з брендом. Героєм брендових історій  може бути не обов’язково 

сам бренд чи продукт, ним може стати  звичайний клієнт - звичайна людина або 

публічна особа, яка вже має вплив.  Вони можуть вплинути на продукт чи 

послугу, перетворивши його у атрибут свого звичайного повсякденного життя, 

з яким хочуть ототожнюватися інші. 
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ІЗ СПОСТЕРЕЖЕНЬ НАД НІМЕЦЬКОЮ ЮВЕНІЛЬНОЮ 

ЖУРНАЛІСТИКОЮ 

 
Традиційно ЗМІ формують картину світу у суспільстві, впливають на 

думки людей. У журналістиці важливо правильно писати, обробляти та 

продукувати медіа-тексти. Важливим є також і зворотній зв’язок із аудиторією. 

https://prowly.com/magazine/outbound-vs-inbound-pr-need-mindset-change/


Мета наукової розвідки: розглянути медіа-продукти німецького дитячого 

телеканалу «KіKA» як зразки ювенільної журналістики. Теоретичною базою 

дослідження стали праці вчених Б. Бахмаєра, Д. Косолапової, К. Кошак, 

І. Пенчук, О. Хоффмана. 

Завдяки мас-медіа відбувається передача життєво необхідної інформації 

від старшого покоління до молодшого, активно здійснюється комунікація між 

найменшими реципієнтами [2, с. 40]. Саме тому дитячо-юнацьке телебачення є 

вагомим компонентом у загальному процесі телемовлення. 

Дослідниця Д. Косолапова цей окремий сегмент подає під назвою 

«ювенільна журналістика». Це газети, журнали, теле- і радіопередачі, а також 

«нові медіа», в створенні яких беруть участь діти та підлітки [1, с. 191]. 

Подібні підходи в організації продакшну для дітей повністю виправдані. 

М. Гуфф – керівник відділу програм нон-фікшн німецького дитячого каналу 

«KіIKA» це підтверджує. Під час проведення семінару від Фонду Prix Jeunesse 

для тележурналістів дитячих програм (м. Чернівці, 2019 р.) спікер зазначив: 

«Навіть не уявляю як можна працювати над дитячими програмами без участі 

"маленьких" експертів. Ми постійно співпрацюємо з ними, починаючи зі 

сценарію і закінчуючи зйомками» [5]. Такий взаємозв’язок дає свій результат. 

У наукових колах Німеччини поряд з дитячим телебаченням фігурують 

поняття «освіта», «інформація» та «розваги». Подача такого комплексу – це 

«програмне важливе завдання для всього суспільства. Саме виробники 

телебачення забезпечують збалансоване споживання інформації зі світу медіа» 

[6, c. 4]. На нашу думку, синтез наукової та освітньої інформації з 

розважальною формою подачі не лише привертає увагу глядача, але й здатен 

утримувати цю увагу, завойовувати симпатію. 

Професорка, дослідниця питань дитячого телемовлення І. Пенчук 

підтверджує, що «німецькі традиції у створенні освітніх дитячих програм, 

конкурентна боротьба за аудиторію призвели до значного плюралізму і 

розмаїття програм, розрахованих на всі вікові категорії дітей» [4, c. 119]. 

Найоптимальнішою платформою для розвитку ювенільної журналістики 

в Німеччині є телевізійний дитячий канал «KІІKA». Назва походить від 

словосполучення Kinder-Kanal – дослівно «дитячий канал». Це німецький 

громадський дитячий телеканал, він є спільним виробництвом ARD і ZDF. 

Мовить з Ерфурта, вже від 1 січня 1997 р. [3]. Сітка мовлення телеканалу 

складається з мультфільмів («Shaun The Sheep»), художніх фільмів («Die 

Pfefferkörner»), телеігор («Dein Song»), дитячих тележурналів 

(«KiKANiNCHEN»), випусків новин («logo! Die Welt und ich») тощо.  

Під час семінару М. Гуфф зазначив, що з дітьми необхідно говорити 

через екран на рівних, як із дорослими. Тому контент каналу складається з 

програм, які порушують підліткові теми, показують дітей з певними вадами, 

висвітлюють питання сексуального виховання тощо. 

Ми вважаємо, що формат нон-фікшн є доречним, адже передбачає показ 

матеріалу, який будують виключно на реальних подіях. Через конкретну 

історію показують глобальну проблему. Відзначимо, що новини на «KiKA» 

транслюють щоденно. Ведучі-діти розповідають про політику, інформують про 



міжнародні події. Тематичного обмеження у новинах нема, адже діти мають 

право знати усе, що відбувається навколо них. Головне попрацювати над 

спеціальною подачею [5]. Дотримуватися загальних законів створення 

телевізійного матеріалу необов’язково, як допоміжні компоненти 

використовуються інфографіка, анімаційні ролики, реквізити тощо. 

У німецькому дитячому медіапросторі популярними є масштабні 

проекти. Наприклад, «Die beste Klasse DeutscMans» – це вікторина між школам. 

Щорічно на адресу каналу надходить більше тисячі заявок від шкіл Німеччини 

на звання «Кращий клас». Учасники проходять різні випробування на логіку, 

командний дух. Пан Гуфф називає школи «найкращими осередками ювенільної 

журналістики. Коли не вистачає ідей, треба йти туди, де багато дітей» [5].  

Відзначимо також цікавий досвід роботи дітей під час прямих ефірів. Так, 

діти від 12 років можуть стати учасниками шоу-програми «KіKA LIVE», а 

також брати участь у безпосередній підготовці шоу та його зйомках. 

Отже, німецький дитячий мовник «KiKA» є яскравим прикладом 

ювенільної журналістики, оскільки діти беруть участь не тільки у зйомках чи 

прямих ефірах, але і планують майбутні телематеріали. Частина програм 

передбачає залучення освітніх установ, часто ці заклади стають осередками 

дитячої телевізійної творчості, тобто центрами ювенільної журналістики.  
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ ФАКТЧЕКІНГУ: РОБОТА З ФОТО ТА 

ВІДЕОМАТЕРІАЛАМИ 

 

Фундаментом відповідальної роботи журналіста є знання та правильне 

використання інструментів перевірки інформації . Журналіст, як ніхто інший, 

має володіти відповідними навичками і стати експертом у використанні 



ресурсів для збору, опрацювання та підтвердженням інформації, яка часто має 

викривлений характер.  

Мета нашої розвідки – схарактеризувати найпопулярніші інструменти 

перевірки фото та відеоматеріалів, що застосовують журналісти у своїй 

діяльності. 

Дослідники зазначають: «перевірка інформації стає успішною завдяки 

ефективному використанню технологій, а також детального дотримання 

стандартів точності» [1, с. 16]. Сьогодні технології вкрай актуальні, оскільки 

дають змогу зрозуміти походження інформації, її першоджерело. Особливого 

значення вони набувають в епоху соціальних мереж, контент яких містить 

чимало фейкової інформації.  

Всю інформацію, отриману з будь-яких джерел, журналісти мають 

перевіряти. Значних маніпуляцій зазнають фото і відеоматеріали, що 

призводить до викривлення картини світу користувача.  

Журналісти виділяють базові принципи верифікації зображень: 

встановлення автора/першоджерела зображення; підтвердження місця, дати і 

приблизного часу, коли зображення було отримано або зафіксовано; 

підтвердження, що зображення є саме тим, що позначено/запропоновано до 

розгляду; отриманий дозвіл від автора/першоджерела на використання 

зображення [1, c. 37]. 

Інструментарієм для перевірки зображень здебільшого виступають 

онлайн-ресурси. За допомогою основних із них Google Reverse Image Search [4] 

та TinEye [7] можна здійснювати пошук першоджерела світлинм та виявити 

схожі матеріали чи копії. Співставляючи їх, визначається оригінальність фото. 

Про першоджерело може свідчити найвищий розмір чи розділення зображення.  

 Ресурс Findexif.com та інструмент Jeffrey’s Exif Viewer [5] можуть 

допомогти визначити час, дату, місце зйомки, пристрій, параметри зображення 

і у деяких випадках може розкрити метадані фотографії.  Виявити дефекти та 

маніпуляції на фотографіях допоможе веб-сайт Foto Forensics [2]. Цей 

інструмент виявляє змінені, накладені чи редаговані фрагменти на знімку, 

дозволяє виявити фейк.  

У роботі фактчекера найважливішу роль відіграють деталі і часто 

журналісти звертають увагу саме на особливості погодних умови. Ресурс 

Wolfram Alpha [9] дозволить перевірити дату події, а саме надасть детальну 

інформацію про погоду у конкретну дату на певній території, що і буде 

підтвердженням чи спростуванням відповідності знімку до погодних умов. 

Якщо перевіряється зображення з людьми, то використовується так 

званий «слідчий» інструмент PIPL [6]. Він дозволяє швидко ідентифікувати 

інтернет-користувача соціальних мереж, знайти фотографію, зібрати відомості 

про адресу, номер телефону, електронну скриньку, дізнатися особисту, 

професійну та соціальну інформацію про особу [6]. Інструмент часто 

використовують державні установами, фінансові інститути та медійні компанії, 

для звичайних користувачів він недоступний.   

Нерідко відео зазнає значного монтажу і оприлюднюється, втративши 

оригінальний зміст. Такі відео набирають особливої  популярності серед 



контенту про воєнні дії . Посібник з верифікації надає чітку інструкцію 

перевірки відео. Для початку пропонує ідентифікувати належність відео 

першоджерелу. Це можна робити через фільтри на платформах YouTube [10], 

Vimeo [8] [1, с. 51]. Перевірка місцезнаходження  явища,  зображеного на відео, 

важливий процес і «залежить від підказок, що містяться у ньому. Примітний 

міський пейзаж, будівля, церква, лінія дерев, вид на гори, мінарет або міст – усе 

це добрі орієнтири, щоб порівняти їх із супутниковими зображеннями і 

фотографіями геолокації» [1, с. 53]. За допомогою Google Maps [3] можна 

знайти точне місце зйомки, порівняти відповідність деталей відео з переглядом 

вулиць та фотографій місцевості на карті.  

Підсумовуючи, можемо сказати, що на сьогодні немає проблеми з  

інструментарієм для перевірки фото та відеоматеріалів. Розроблені ресурси 

допомагають журналістам оперативніше опрацьовувати та перевіряти 

інформацію, що має зменшити кількість неправдивої інформації у 

інформаційному просторі. 
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ВИКОРИСТАННЯ ІНСТРУМЕНТАРІЮ РЕКЛАМИ ПІД ЧАС 

ФОРМУВАННЯ МОТИВАЦІЇ У ВІДЕОІГРАХ 

 

Разом з розквітом ігрової індустрії та розвитком технічних засобів 

відеоігри почали сприйматися не лише як спосіб відволіктись та витратити час, 

але й як мистецтво створення оригінального продукту, який здатний змушувати 

відчути певні емоції через ігровий процес, привертати до себе увагу аудиторії 

та викликати бажання грати. Саме тому окрім створення приємних візуальних 
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образів та оформлення, під час розробки ігор потрібно звертати дуже багато 

уваги на те, що саме мотивуватиме гравця продовжувати проводити час у грі.  

Щоб проект, тобто гра, стала успішною та запитуваною, вона повинна 

подобатись аудиторії, люди мають хотіти грати в неї ще і ще. На етапі пост-

продакшену це досягається за допомогою безпосередньо реклами – роликів, 

постерів, промо-заходів і так далі. Проте щоб гра дійсно отримала 

популярність, формування позитивного ставлення до неї повинно 

продумуватись заздалегідь, ще на етапі її створення. Тобто, гру потрібно 

зробити таким чином, щоб вона сама привертала до себе увагу, змушувала у 

себе грати, затягувала та приваблювала. Цього можна досягти, якщо 

геймдизайнер на етапі створення звернеться до вживання рекламних 

інструментів, за допомогою яких у гру можна буде включити елементи, які 

створюватимуть мотивацію починати та продовжувати грати далі.  

Так наприклад, як відзначає Л. Чередник: «Однією з існуючих технік 

маніпулятивного впливу є застосування в рекламних повідомленнях так званого 

нейролінгвістичного програмування (НЛП)… При розробці такого рекламного 

повідомлення необхідно використовувати всі три системи для формування у 

свідомості найбільш повного і насиченого образу, а також з метою створення 

його універсальності в плані репрезентативних систем, оскільки найбільш 

швидке розуміння і прийняття інформації людиною досягається в тому 

випадку, якщо вона подається в характерній для нього репрезентативній 

системі» [3, c. 134]. 

Такі мотиватори як гачки будуть зачіпляти свідомість гравця, і його увага 

постійно повертатиметься до гри, йому кортітиме дізнатися, як далі йде сюжет, 

що буде після виконання завдання, чим нагородять за певне досягнення. Тому 

рекламні компоненти, які впливатимуть не свідоме і підсвідоме гравця, мають 

велике значення для створення мотивації. Насправді ці мотиватори є простими 

рекламними маніпуляціями, які вживаються у повсякденній рекламі щодо 

звичних товарів, відмінність лише в тому, що мотиватори діють тонше та 

точніше, напряму звертаючись до людської свідомості та створюються 

безпосередньо на основі аналізу людських бажань. 

Мотивації людей можуть відрізнятися [1], але загалом можна виокремити 

гравців, для яких важливим є або досягнення успіху, або відкриття нових 

сюжетних ліній, локацій, механік гри, а також тих людей, кому подобається 

спілкуватися з іншими гравцями, конкурувати з ними та бути поміченими 

спільнотою. Тому завданням людини, яка займається розробкою ігор 

(геймдизайнера), потрібно вважати не спроби догодити кожному потенційному 

споживачу, а пробудження у кожного окремого представника аудиторії 

інтересу до продукту й надання йому можливості самостійно відчути власну 

мотивацію до гри. 

Найпоширенішими з таких мотивацій є, по-перше, сама механіка гри, яка 

може бути цікавою, навіть коли вона не відрізняється особливою 

оригінальністю, якщо вона сподобається та зачепить почуття гравця. По-друге, 

мотивацією є те, що гра ставить людині виклик – чи зможе вона впоратись із 

тим чи іншим завданням. Виклик допомагає гравцю відчути власний прогрес – 



спочатку він нічого не вмів та не розумів, і в нього нічого не виходило, а потім 

людина починає заглиблюватися та вдосконалювати вміння та отримує 

задоволення від того, що може виконати складний квест чи перемогти сильного 

монстра.  

Геймдизайнер Раф Костер вважає, що задоволення від гри виникає 

завдяки вдосконаленню майстерності та розумінню, а вирішення головоломок 

робить гру веселою [2]. Тобто, у кожної людини можна викликати бажання 

вдосконалюватися, якщо правильно підібрати для кожного потрібний  предмет 

інтересу.  

Мотивацією також може бути отримання обладунків, оснащення, 

рідкісних речей, можливості використання нових прийомів та видів зброї, магії 

та заклять, сильних артефактів. Гра нагороджує людину такими речами за 

виконання квесту чи отримання нового рівня, або виконання певних умов для 

окремого внутрішньоігрового досягнення. Сюди ж можна додати мотивацію 

через прогрес, підвищення рівня певних вмінь як алхімія, цілительство, стилі 

ведення бою, виготовлення еліксирів та зброї. 

Певним чином такі мотивації походять від «ілюзії успіху», яка 

вживається в рекламі, коли про предмет розповідають, що він зробить з людини 

найуспішнішу, найгарнішу й найщасливішу. А тут, у грі, людина стане 

крутішою за звичайних персонажів, сильнішою за суперників, вправнішою за 

інших гравців. Найбільший вплив ці мотиватори мають у онлайн-іграх, де в 

один час в одному місці збирається безліч людей і з’являється можливість 

похизуватися власними набутками, а також коли гра є показником соціального 

статусу людини та можливістю самовираження – наприклад, в житті це 

звичайний офісний працівник, а у грі – ельф-чаклун вісімдесятого рівня.   

Іншим рекламним прийомом, який допомагає зачепити аудиторію, є 

людська допитливість та схильність до співчуття іншим, у тому числі і героям 

гри. У ролі мотивації часто виступає бажання дізнатися, як далі 

розвиватиметься сюжет, що трапиться із головним героєм та з іншими 

персонажами. Історію можна подавати будь-якими порціями та в різному 

порядку, головне, щоб вона органічно проходила через всю гру, та людина не 

втрачала інтерес до самого кінця. Інколи використовується прийом втраченої 

пам’яті, коли за ходом подій час рушає у минуле, бо гравцю потрібно 

допомогти головному герою пригадати щось важливе, що з ним сталося. Тоді 

розв’язку чи початок фіналу демонструють на початку, а інтрига полягає в 

тому, щоб розібратися в причинах такого завершення. Буває так, що 

інформацію подають поступово, відкриваючи певні сцени за мірою 

проходження гри та виконання завдань.  

Ще одним способом мотивації за допомогою сюжету є певна глобальна 

дуже важлива мета, якої прагне досягти головний герой – врятувати світ, 

об’єднати королівства, здолати поганців і таке інше, але мета не обов’язково 

має набувати епохального значення, великою популярністю користуються  ігри, 

де гравцю потрібно врятувати близьку людину чи члена родини, бо навіть у 

простих історіях доля важливих для нас персонажів буде цікавити нас більше, 

ніж розмиті суспільно-важливі ідеали. 



Якщо раніше ігри були засобом втечі від реальності, і були дуже 

віддалені від реального життя, то на сьогодні навпаки дуже цінується те, як 

саме гра підносить аудиторії власний всесвіт, наскільки він наближений до 

реального. Це складні рішення, наслідки дій головного героя, інколи навіть 

несправедливий розподіл сил поганців та хороших хлопців. Це наводить нас на 

вживання наступного рекламного прийому, який на сьогодні часто 

використовується та має великий вплив – демонстрування дійсності такою, як 

вона є. Люди люблять, коли їм кажуть правду, коли автор із ними відвертий. 

Мотивація може бути не лише позитивною, а й негативною – наприклад, 

розчарування від того, що гравець не зміг з першого разу пройти певний рівень 

чи виконати квест, і в ньому розпалюється бажання довести іншим та самому 

собі, що йому по силах такі важкі завдання. Іншим видом такої мотивації є 

певні ігрові обмеження, як-от закриття певних локацій для гравців, що не 

досягли потрібного рівня, або заповнення такої локації надзвичайно сильними 

монстрами, здолати яких можливо лише після вдосконалення персонажа.  

Дуже важливою мотивацією, яка походить від власне ігрового процесу, є 

самовираження гравця серед людей, що грають в певну гру. Це можуть бути 

ранги та рейтинги, досягнення, відмітки, медалі, та будь-що інше, що допомагає 

відрізняти початківця-аматора від людини, яка багато часу проводить у грі та 

виконує завдання як професіонал. За людьми, які гарно грають, часто 

спостерігають у соціальних мережах, дивляться їхні проходження гри на 

стримінгових сервісах, ставлять лайки та підписуються, тобто за свою набуту 

майстерність людина отримує увагу та популярність, що є дуже сильним 

мотивуючим фактором грати далі та досягати нових вершин.  

Тож, існує багато способів привернути увагу користувача до гри та 

вмотивувати його продовжувати грати, і вони підпорядковуються рекламним 

законам створення зацікавленості та використовують рекламні принципи і 

засоби, щоб утримувати цю увагу. Головне для геймдизайнера – завчасно 

продумати усі варіанти мотивування та грамотно їх використати, 

підлаштувавши саме під свою гру. 
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БІБЛІОГРАФІЯ В СИСТЕМІ ДОКУМЕНТАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

У довготривалій історичній практиці поняття «бібліографія» набуло рис 

багатозначності. Бібліографія − термін грецький та дослівно означає 

«книгописання». Близько V ст. до н. е. бібліографами називали тих, хто 

переписував книги, причому не маючи освіти, але володіючи каліграфічними 

здібностями, засвідчує Г. Єфименко, зав. відділу довідково-бібліографічної та 

інформаційної роботи Державної історичної бібліотеки України [1]. 

Найдавнішою бібліографією на території України (Давньої Русі) 

вважають списки книг, що містилися в рукописній книзі «Ізборник 

Святослава». Один список перелічував книги заборонені, а інший містив 

перелік схвалених князем видань. 

Набагато пізніше, із виникненням книгодрукування, типографів теж 

почали називати бібліографами, через специфіку роботи. І тільки в XVII ст. 

французькі вчені Габріель Ноде та Луї Жакоб використали термін на 

позначення списку літератури. А з розквітом книжкових крамниць особливої 

популярності набула бібліографія новинок, що мали вийти у світ. 

Багатозначність дефініції обумовлена суттєвими та сталими його 

значеннями, а саме: бібліографія як окрема бібліографічна праця, 

бібліографічний покажчик літератури або список літератури наприкінці книги, 

статті тощо; як сукупність бібліографічних праць, виокремлених за певною 

ознакою (бібліографія журнальних видань України) чи бібліографія 

періодичного друку та ін.; як наука, предмет і завдання якої в різні часи 

формувалися по-різному; як галузь науково-практичної діяльності з підготовки 

різноманітних джерел бібліографічної інформації (покажчиків) та 

бібліографічного обслуговування користувачів інформації; як найбільш широке 

поняття, що акумулює в собі всі вищезгадані та інші бібліографічні явища. 

«Принципом відмежування» бібліографії від інших галузей пізнання, 

інформаційної комунікації, ціннісної орієнтації, культури В. Фокєєв називає 

інтелектуальний (ідеальний) доступ до фіксованих текстів та їх ідентифікації. У 

цьому контексті дослідник надає терміну «доступ» категоріального значення й 

розуміє його як «можливість освоєння» [3, с. 11], у нашому контексті, 

документів, документних потоків і масивів, проникнення в них, приведення їх 

до відома, ідентифікації. «Ідентифікація документів, їх масивів і потоків як 

складник інтелектуального доступу − розпізнавання джерел інформації, 

причому не тільки на формальному, а й змістовному та оціночному рівнях» [3, 

с. 10]. 

Відповідно, із міркувань В. Фокєєва, у царині документальних 

комунікацій «інтелектуальний чи ідеальний доступ» – доступ, що 

забезпечується сучасними інформаційними технологіями, на рівні ідеального 

(інтелектуального) образу документа, зафіксованого мовою бібліографічної 



інформації [3, с. 10]. Він наголошує, що інтелектуальний доступ значно 

відрізняється від безпосередньо фізичного доступу до документів (наприклад, 

до книги у відкритому фонді бібліотеки), оскільки його засіб – «бібліографічна 

інформація, що може містити відомості про текст, що бібліографується, яких 

безпосередньо в ньому немає, його оцінку, інтерпретацію, вказувати на 

різноманітні зв’язки з іншими текстами, елементами універсуму людського 

знання» [3, с. 10]. Сучасні бібліографічні бази даних служать основою для 

наукових досліджень та їх оцінки. Поки їх зміст і структура суттєво 

відрізняються, існують лише неофіційні уявлення про їх надійність [4]. 

«Бібліографічні бази даних варіюються від дорогих професійних рішень, 

підготовлених вручну, таких як Web of Science та Scopus, до препринтів 

(“наукова робота (стаття, доповідь, журнал, книга), що містить матеріали, які 

автор має намір опублікувати в якомусь виданні і з якими він хоче попередньо 

ознайомити певне коло фахівців, щоб обговорити з ними поставлені / 

розглянуті проблеми, уточнити матеріал тощо” [2]) репозитаріїв, 

загальнодоступних серверів та автоматизованих сервісів, які збирають з 

Інтернету вільнодоступні рукописи. Вони слугують основою для наукових 

досліджень, де отримуються нові знання з існуючих, у той же час є основним 

джерелом їх оцінки. Кількість цитат публікацій досі вважається головним 

показником їх важливості чи актуальності» [4]. 

Один із способів оцінювання баз даних, як стверджують автори статті 

«Мережеве статистичне порівняння топології цитування бібліографічних баз 

даних», це кількість літератури, яку вони охоплюють: так, Web of Science за 

понад 100 років охопила кілька десятків мільйонів публікацій, дані подібні до 

Scopus, хоча виникло лише десь 16 років тому [4]. З іншого боку, стверджують 

учені, сховище до друку arXiv.org і «Бібліографія інформатики цифрової 

бібліотеки» (DBLP) датується 1990-ми роками і включає лише мільйони 

публікації або записи публікацій. Однак, незважаючи на деякі помітні 

відмінності, надійність бібліографічних баз даних у першу чергу розглядається 

як точність інформації про його цитування.  
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РЕДАКТОР НА ТЕЛЕБАЧЕННІ: КОЛІЗІЇ ПРОФЕСІЇ 

 

Однією з штатних посад на телебаченні є редактор. Це «спеціаліст» [4 , с. 

232], людина, «яка обробляє, виправляє (редагує) чиюсь ефірну роботу, 

рукопис» [6, с. 363], а також «творчий працівник телестудії, який забезпечує 

підготовку сценарного матеріалу» [3, с. 189]. Відповідно до «класифікатора 

професій 2020» редактор (як напрямок фахової діяльності у ЗМІ) має десять 

кваліфікаційних видів, зокрема таких: «редактор відповідальний», «редактор з 

рекламування фільмів», «редактор-перекладач», «редактор літературний», 

«редактор мультимедійних видань засобів масової інформації», «редактор 

науковий», «редактор технічний», «редактор художній», «редактор фільмів» та 

у складі категорії «Письменники, редактори та журналісти» [5].  

Цілком очевидно, що тут виникає виробнича термінологічна колізія, адже 

на офіційних сторінка провідних національних мовників у категорії «Вакансії» 

часто спостерігаємо оголошення щодо потреби в «відеоредакторах» чи 

«редакторах ефірної служби» [Україна], «редакторах VOD бібліотеки» чи 

«провідних редакторах» [2] тощо.  

Якщо із функціональними вимогами до редактора на телебаченні більш-

менш зрозуміло (редагування текстів, написання сценаріїв та підводок для 

ведучих тощо), то відеоредактор має «обробляти» не лише тексти, а й уміти 

працювати з різними форматами відео й аудіо (тобто добре знати та мати 

навички роботи з програмами Final Cut Pro X, Avidemux, MPEG Streamclip, 

HandBrake, Compressor та аналогічні; редагувати контент (здійснювати монтаж) 

та розміщувати матеріали в YouTube чи на інших відеоплатформах. Тобто до 

функціональних обов’язків відеоредактора відноситься й наповнення сайтів 

відеоконтентом (нарізка, анонси, випуски, додатковий відеоконтент [1]. 

Цікавими, на нашу думку, є вакансії StarLightMedia. Цей медіахолдинг 

вважають чи не найбільшим у Східній Європі, практично половина всього 

українського аудіовізуального продукту виробляється ним. Тож редактор 

реаліті проектів має брати участь в творчих читках, перевірка блюра, 

здіснювати оніторинг сайтів, підбирати фото, працювати на знімальному 

майданчику тощо [7]. Редактор ефірної служби має забезпечувати таке: 

«Розміщення в ефірному продукті вторинних подій (плашок, логотипів, знаків 

обмеження аудиторії, субтитрів та ін.). Створення анонсів на тиждень для 

друкованих видань. Підготовка титрів, складання play list Зони ночі. Запис і 

архівування ефірів каналу, архівація зауважень по ефіру» [7] тощо. 

Очевидним є факт, що «обробкою і виправленням» чиєїсь роботи тут не 

обходиться. Професія редактора на телебаченні зазнає суттєвих трансформацій 

і сенс їх не тільки у визначенні власне назви, а в окресленні чітких 

кваліфікаційних вимог до неї й функціональних обов’язків фахівця. 



Водночас зазначимо, що посада «відповідальний редактор» межує із 

«головним редактором». Вона відноситься до категорії керівників, що «приймає 

остаточне рішення стосовно виробництва та випуску продукції ЗМІ» [6, с. 364], 

«визначає його стратегічні і тактичні завдання, зміст і характер подання 

інформації, спрямовує творчий колектив на здійснення певної мети, приймає 

остаточне рішення про затвердження матеріалів до <…> виходу в ефір» [4, 

с. 232]. Однак провідний редактор, який треба на телеканал «1+1», має 

займатися «первинною роботою зі сценаріями; відбором перспективних 

сценаріїв і заявок серед тих, що надходять на телеканал; роботою з 

Продакшеном, наданням коментарів до матеріалів на всіх етапах виробництва, 

від заявки до сценарію; контролем за дотриманням коментарів каналу; 

консультативною роботою з учасниками в процесі кастингу та режисером на 

знімальному майданчику; організацією роботи з авторами» [2]. Постає питання 

щодо функціональних обов’язків випускового редактора, професії, якої не 

зазначено у Класифікаторі, однак досить вагомої й наявної на телевізійних 

каналах. 

Постає питання й кваліфікування таких посад як «Редактор VOD 

бібліотеки». У вимогах до вакансії зазначено, що особа займатиметься 

«наповненням відеобібліотеки контентними метаданими (картки фільмів/ 

серіалів/ шоу, синопсиси, картки акторів і знімальної команди, 

транскодування); організацією процесу отримання метаданих (комунікація з 

партнерами, які поставляють контент); формуванням плану наповнення 

відеобібліотеки контентом (помісячний, поквартальний, річний); підготовкою 

промо-постерів; перекладом синопсисів російською/ українською/ англійською 

мовами; підготовкою звітів щодо наповнення та якості роботи відеобібліотеки» 

[2].  

Отже, з цього невеликого спостереження стає очевидним, що є нагальна 

потреба в уніфікації головного документу – Класифікатора професій, 

відповідно до трансформаційних процесів медійної сфери. Невідповідність чи 

суперечності призводять до порушень узгодженості в посадових обов’язках і 

вимогах до кандидатів на посаду редактора на телебаченні.  
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЇ З СОЦМЕРЕЖ ПРИ СТВОРЕННІ 

ТЕЛЕВІЗІЙНОГО КОНТЕНТУ 

 

Принципи роботи телевізійних каналів постійно змінюються під впливом 

тих чи інших новітніх тенденцій у медіасфері. Однією з найпомітніших 

трансформацій є поява в телепрограмах інформації з соцмереж та навіть 

окремих телевізійних проектів, присвячених обговоренню інформації з 

інтернету. Потреба в ретельному вивченні явища інтернетизації телевізійного 

простору є сьогодні вочевидь актуальною, тим більше, що вона торкається 

питання увиразнення професійних компетентностей сучасного журналіста. 

Зміни, які відбуваються в підготовці новин, досліджувала С. Дацюк [2], 

поняття, сутність і структуру інформаційно-комунікаційного простору – 

О. Дубас [3], вплив соціальних мереж на контент телебачення – А. Мордюк [5]. 

Основною теоретичною базою нашої наукової розвідки стала книга 

Г. Почепцова «Від Facebook’y і гламуру до Wikileaks: медіа комунікації» [6] і 

підручник «Медіаосвіта та медіа грамотність» [4]. 

Об’єкт дослідження – інформаційно-розважальні випуски на телеканалах 

«1+1», «СТБ» та «Україна». Предмет дослідження – вплив соціальних мереж 

«Фейсбук», «Телепортал», «Інстаграм» на формування та наповнення 

телевізійних програм «Сніданок з 1+1», включно з версією «Сніданок. 

Вихідний» («1+1»); «Зірковий шлях» («Україна»); «Нацвідбір Євробачення» та 

«Зважені і щасливі» («СТБ»). Мета – дослідити вплив соцмереж як нового 

джерела новин на телевізійну журналістику. Для її досягнення були поставлені 

завдання:  проаналізувати наслідки використання інформації з соцмереж у 

підготовці журналістських матеріалів та спрогнозувати перспективи 

подальшого розвитку цього явища. Методом дослідження послугував аналіз 

телевізійних програм, зокрема сюжетів, відео- та фотоматеріалів тощо. 

Відповідно до даних моніторингу ринку комунікацій України «GFK 

Ukraine», починаючи з 2010 року частка українців, які користуються 

соціальними мережами, почала активно збільшуватись, таким чином, уже в 

2012 році цей показник перетнув риску половини населення України [1]. Такий 

активний ріст популярності соцмереж, змушує редакції ЗМІ звертати увагу на 

нові осередки активності аудиторії. 

Отже, збільшення кількості користувачів інтернету та жвава діяльність 

населення у вебпросторі є одною з причин проникнення соціальних мереж до 

телевізійних ефірів України і світу. Поява такого джерела інформації полегшує 

роботу з підготовки  матеріалів до ефіру. Редакції обирають найпопулярніші 

дописи, новини, фото, відео, які мають велику кількість уподобань 

та зацікавили аудиторію інтернету, тому матимуть успіх і на телебаченні. Разом 

із цим, телеканали мають власні сайти, пабліки та групи для комунікації з 

аудиторією. Це дає змогу вивчати поведінку аудиторії, реакції на матеріали. 



Результати дослідження зазначених програм дають підставу 

стверджувати, що «Зірковий шлях» на телеканалі «Україна» за період грудень 

2019 – лютий 2020 спирається на інформацію з соціальних мереж приблизно 

протягом 65% ефірного часу, іншу частину займають власні журналістські 

матеріали та обговорення ведучих. Цей телевізійний проект у більшості 

випадків використовує інформацію з соціальної мережі «Інстаграм», де бере 

популярні обговорення про зірок шоу-бізнесу та власні заяви зірок на своїх 

сторінках.  

Програма «Сніданок з 1+1» та «Сніданок. Вихідний» відповідно 

використовує інформацію з соцмереж приблизно протягом 50-60% ефірного 

часу, найчастіше це результати обговорення глядачів та читачів зі сторінки у 

мережі «Фейсбук».  

Програми «Зважені та щасливі», «Холостяк», «Нацвідбір на 

Євробачення» спираються на результати голосувань у «Телепортал», що сприяє 

демократичному вибору думки більшості або переможця проєкту. 

Взаємозв’язок між інтернетом та телебаченням одночасно має як 

позитивний, так і негативний наслідки. Дослідження впливу інтернету та 

соціальних мереж на формування контенту телебачення є необхідним для 

розуміння трансформації журналістики та вивчення цих процесів з метою 

запобігання негативного впливу на аудиторію ЗМІ. Грамотне і професійне 

використання інтернет-ресурсу та інформації від користувачів соціальних 

мереж має лише позитивний вплив на контент телеканалів, але при умові 

фільтрування інформаційних потоків.  

Результати дослідження довели, що вплив соціальних мереж на контент 

телеканалів може бути позитивним за умови рівного використання населенням 

як інтернету, так і телебачення. З іншого боку, є загрози, пов’язані з взаємодією 

соціальних мереж і телебачення, тому журналістам слід ретельно перевіряти 

інформацію та пам’ятати, що її авторами є найчастіше виступають 

непрофесійні журналісти, а думки, висловлені в особистих дописах, можуть 

бути суб’єктивними й необґрунтованими. 
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УКРАЇНСЬКА БЛОГОСФЕРА НА ЕКОЛОГІЧНУ ТЕМАТИКУ 

 

Таке явище, як Web 2.0 дало користувачам Інтернету широкі можливості 

для створення власного контенту. Тім О'Рейлі, популяризатор вільного 

програмного забезпечення та Web 2.0, наголошував на тому, що багато 

традиційних на той час особливостей морально застарілого Web 1.0 

виштовхуються новими; так, наприклад, «спекуляції» доменним ім`ям 

заміщуються пошуковою оптимізацією, яка вийшла на принципово новий 

рівень через розвиток пошукових систем. Замість власних сайтів приходить 

персональний блог [3]. 

Є беззаперечним факт стрімкого розвитку блогосфери. Окрім 

персональних та спеціалізованих блогів, існують також і ті, що існують в межах 

онлайнових видань. Власники сучасних масмедіа зацікавлені не тільки у 

зворотному зв`язку, а й у безпосередньому залученні аудиторії до створення 

контенту. UGC – User Generated Content – досить поширена практика та основа 

усього Web 2.0.  

А. Захарченко наголошує на важливості авторського контенту в 

онлайнових виданнях. Такий продукт, як правило, є ексклюзивним, а інші 

видання дуже рідко займаються передруками блогерів, при цьому редакція 

може сформувати цікавий для своєї аудиторії окремий «пул блогерів», який 

працюватиме на безплатній основі [1, с. 38-39]. Українські онлайнові видання 

нерідко створюють окремі розділи, присвячені користувацьким блогам. 

Тематичне розмаїття блогів часто спричинене політизацією українського 

суспільства, потребами цільової аудиторії. Цікавість середньостатистичного 

читача до інших нагальних проблем – наприклад, до екологічних, – не 

співвідноситься з викликами, що постають перед державою в екологічній сфері. 

Відповідно до цього рівень екологічної свідомості та культури українського 

суспільства є недостатньо високим. Відповідно до низького попиту, вітчизняна 

блогосфера з екологічної тематики не набула достатньо широкого 

розповсюдження, але, тим не менш, представлена на сторінках таких інтернет-

видань, як «Корреспондент.net» (розділ «Я-Корреспондент»), «ЛІГА.net» 

(«ЛІГА.Блоги»), «Obozrevatel», «Гордон», «Українська правда» та інших.  

Екологічний портал про альтернативну енергетику ecotown.com.ua у своїй 

інформаційній довідці «Основні екологічні проблеми України» визначив 

основних забруднювачів навколишнього середовища в Україні та наголосив на 

наступних нагальних проблемах екології: недостатня увага держави до 

вирішення екологічних проблем, забруднення повітря, води та ґрунту, погана 

утилізація та переробка відходів, велика кількість відходів промислових 



підприємств, як наслідок – руйнація озонового шару, кислотні дощі та 

парниковий ефект [2]. 

Нами були досліджені блоги на сторінках інтернет-видання «Українська 

правда» (Далі – УП; https://blogs.pravda.com.ua) на предмет екологічної 

проблематики. У відповідності до нагальних проблем екології в Україні ми 

сформулювали найбільш базові для екологічної тематики пошукові запити в 

розділі блогів. Пошук відбувався за наступними тематичними ключовими 

словами: екологія, викиди, потепління, забруднення, довкілля та клімат. Ми 

визначили кількість екологічних блогових публікацій на сайті УП за весь 

період, які можна знайти за вищенаведеними ключовими словами (див. табл. 1): 

Таблиця 1 

Кількість екологічних блогових матеріалів з ключовими словами 

Ключові слова Кількість 

публікацій 

Відсоток від усієї 

кількості блогів на сайті 

УП ~ 

Екологія 26 0,1% 

Викиди 29 0,1% 

потепління 26 0,1% 

забруднення 54 0,2% 

довкілля 114 0,45% 

Клімат 167 0,66% 

 

Загальна кількість блогових записів на сайті УП складає близько 25400. 

Провівши аналіз тематичного розмаїття, можна зазначити, що домінуючими 

темами блогосфери є політика, економіка, війна та історія. Екологічна ж 

тематика, яка повинна звертати увагу суспільства до актуальних проблем 

охорони навколишнього середовища та підвищувати екологічну культуру в 

населення, представлена дуже слабко. Навіть за основними ключовими словами 

з екологічної тематики кількість результатів у пошуку не перевищує 167, 

відповідно, ~0,66% від загальної кількості авторських блогів на сайті. 

Підсумовуючи, зазначимо, що екологічна проблематика, не дивлячись на 

її стратегічну важливість та потребу у нагальному вирішенні, у блогосфері 

представлена недостатньо. На прикладі сайту «Українська правда» ми 

визначили, що екологія не входить в кола інтересів більшості вітчизняних 

блогерів. Високий рівень політизованості населення відображається в контенті, 

що продукують автори блогів. Відтак, рівень залучення як блогерів, так і 

аудиторії до нагальних проблем природоохоронної сфери вкрай низький та 

потребує більшої мотивації до вирішення цих питань з боку масмедіа та лідерів 

думок, які є блогерами. 
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ФОРМАТИ ТЕЛЕВІЗІЙНИХ РОЗВАЖАЛЬНИХ ПРОГРАМ 

 

Ми живемо в час, коли інформація відіграє велику роль у житті кожної 

людини. Тому сьогодні засоби масової комунікації несуть велику 

відповідальність, адже вони  не тільки доносять до аудиторії певну інформацію, 

але й впливають на те, якими послугами люди користуються, як проводять своє 

дозвілля, знають свої права та навіть як виховують своїх дітей тощо. Зазвичай і 

ЗМІ зважають на інтереси та запити аудиторії. У зв’язку з «перевантаженням» 

людей серйозною інформацією, з’явився попит на більш «легкий» контент, 

який не буде вимагати ретельного осмислення і вдумливості та не 

складатиметься із виключно аналітичної інформації. Натомість він 

інформуватиме про суспільні події і водночас розважатиме, відволікаючи від 

буденних проблем, знімаючи напруження. 

Тому сучасне телевізійне мовлення характеризується посиленням 

розважальної функції. І у зв’язку з цим на сьогодні розповсюджену практику в 

українському медіапросторі представляє інфотеймент. 

На сьогодні загальновідомо, що цим терміном називають розважальний 

формат програм, тобто контент представляє об’єктивну картину реальності, але 

при цьому у розважальній формі. Це спостерігається в особливому підборі як 

власне інфомаційних приводів, так і у формі їх подачі.  

У роботі «Інфотеймент як явище сучасної медіакультури» дослідниця 

О. Драгун виділила такі ознаки інфотейменту: 

– інформативність; 

– розважальність; 

– домінантність форми над змістом; 

– емоційність; 

– інтерактивність; 

– візуальна привабливість [1].  

Одним із яскравих телевізійних проектів українського медіапростору у 

форматі інфотеймент є програма «#@)₴?$0 з Майклом Щуром» із ведучим 

Романом Вінтонівом під псевдонімом Майкл Щур. 

Програма наповнена інтелектуальним гумором, який поєднаний як зі 

скетчами, замальовками, так і з серйозною інформацією, аналітикою. 

https://ecotown.com.ua/news/Osnovni-ekolohichni-problemy-Ukrayiny-u-2014-rotsi/
https://ecotown.com.ua/news/Osnovni-ekolohichni-problemy-Ukrayiny-u-2014-rotsi/


Команда проекту показує як певна новина була представлена в ЗМІ, 

порівнює «бачення» різними журналістами і в результаті подає власне 

розуміння, представлене комічно [4]. 

З моменту свого створення телебачення відразу ж стало «дзеркалом» 

життя. Усі процеси, які відбуваються в суспільстві, неодмінно отримують своє 

відображення і на ТБ [3]. Тому, на нашу думку, важливим аспектом 

дослідження явища інфотейменту в українському телевізійному мовленні є 

робота ведучого. Адже від того, як він подає інформацію, значною мірою і 

залежить те, як аудиторія її сприймає. 

У розважальних програмах не використовується образ «ведучого-

всезнайки». Натомість ведучий має бути харизматичним, «людиною-магнітом» 

або «людиною-кішкою», вести діалог фз людьми, які знаходяться в студії, із 

колегами та тими, хто знаходиться поза кадром [2]. 

Своєрідною особливістю образу Майкла Щура, на нашу думку, є його 

відстороненість і, водночас, оптимістичний погляд на зображувані в новинах 

події. Емоційність, драматизм сюжетів, оригінальний візуальний ряд, акцент на 

кумедних деталях та подробицях, незвичні порівняння та формат подання 

новин стали ключовими аспектами залучення уваги глядачів. 

Майкл Щур активно використовує іронію, сарказм, мовну гру, алюзії. Він 

невимушено жартує та вільно почуває себе в кадрі; критикує та використовує 

медійний ефект самоочевидності факту і залишає деякі події без свого 

висновку, залишаючи це завдання глядачу. А ніщивно критикує він зазвичай 

політиків, можновладців, чиновників та пересічних громадян, поведінку яких 

команда проекту вважає неприпустимою. 

Отже, для інфотейменту на телебаченні характерним є поєднання 

абсолютно різних дискурсів, вони об’єднують інформаційну та розважальну 

складову, а набір засобів подачі інформації спонукає глядача мислити 

критично. Залучення ключових компонентів інфотейменту впливає на 

популярність, це таке: надмірна емоційність і харизматичність ведучих, гумор 

та розважальна складова, підкреслене висловлювання власної думки, 

інтерактивність і зворотній зв’язок [4]. Програма «#@)₴?$0 з Майклом Щуром» 

є яскравим прикладом інфотейменту на українському телебаченні. 
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РЕЛІГІЙНА ЖУРНАЛІСТИКА В ІНФОРМАЦІЙНОМУ ПРОСТОРІ 

УКРАЇНИ 

 

Потреба вивчати релігійну журналістику зумовлена її особливою місією в 

глобалізованому інформаційному суспільстві. Без релігійної інформації 

сучасний глядач буде відчувати своєрідний внутрішній «голод». Окрім цього, в 

останнє десятиліття релігійна журналістика розширює свої рамки і виходить 

поза межі суто релігійних організацій, вона стає окремою спеціалізацією у 

сфері журналістики (поряд з політикою, економікою, культурою) та ін. і 

потребує відповідних фахівців для її повноцінного функціонування. 

Кількісному зростанню релігійної тематики в мас-медіа певною мірою 

сприяє своєрідна мода серед владної та політичної еліти та бізнес-середовища 

на публічне, іноді навіть демонстративне, виявлення власної релігійності. У 

будь-якій сфері суспільного життя інтерес журналістів викликають поточні 

події. Саме тому подієва інформація передує в мас-медіа. «Чільне місце в 

інформаційному потоці посідають відомості про події, так чи інакше пов’язані з 

релігією і діяльністю церков: різноманітні хресні ходи політичного або 

соціального характеру; протести православних і деяких політиків проти 

перенесення Греко-католицької митрополії зі Львова до Києва; конфлікти між 

представниками різних конфесій і релігій; скандальні історії, персонажами яких 

є представники церков; кримінальні вчинки, пов’язані з релігійними 

організаціями; висвітлення актів вандалізму у християнських, мусульманських 

та іудейських культових спорудах і на цвинтарях» [4, с. 29]. 

Релігійна інформація в контексті інших потоків інформації займає всього 

кілька відсотків, проте її вплив на формування ціннісних орієнтирів людини 

XXI ст. важко переоцінити. Адже релігія охоплює й духовний світ людини, 

який сьогодні часто обговорюється в мас-медіа. Американський дослідник 

Террі Меттінглі у статті «Влучити в ціль» [2] наголошує, що лише інформація 

про скандали й конфлікти у християнському світі має шанс потрапити в ефір чи 

на шпальта видань. 

http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fszmk/program_5ddfaabfa990f.pdf#page=152
http://www.dnu.dp.ua/docs/zbirniki/fszmk/program_5ddfaabfa990f.pdf#page=152


Проілюструємо це на прикладі резонансної події у грудні 2017 року 

святкування Різдва Христового в Україні за григоріанським календарем. У 

новинній стрічці інформаційно-аналітичного журналу «Український тиждень» 

від 25 грудня 2017 року замітка містить такий заголовок: «Україна вперше 

офіційно святкує католицьке Різдво» («Україна вперше...», 2017). Заголовок 

газети «Сегодня»: «Католицьке Різдво офіційно стало вихідним днем в Україні» 

(«Католицьке Різдво...», 2017). Навіть якщо трактувати святкування 

народження Христа суто за конфесійною ознакою, то й таке відображення події 

ніяк не проглядається у реаліях українського конфесійного життя – УГКЦ 

святкує Різдво 7 січня, тобто за юліанським календарем. 

Окремо проаналізуємо новинні матеріали на обраних сайтах стосовно 

святкування 25 грудня. На сторінці «Української правди» міститься розширена 

замітка під заголовком: «Закон про вихідний 25 грудня отримав підпис 

спікера». У тексті допущено дві неточності: «закон про запровадження 

вихідного дня на католицьке Різдво», «про святкування Різдва двічі» («Закон 

про вихідний...», 2017). Останній факт потребує наступного уточнення: Різдво в 

Україні святкують за двома календарями, але тільки раз на рік! В замітці 

новинної стрічки спецпроекту «Релігії» на сайті УНІАН заголовок: «У Києві на 

Софійській площі вперше святкуватимуть католицьке Різдво». Зміст першого 

речення повідомлення є правильним, чого не скажеш про сам заголовок: «У 

центрі столиці вперше урочисто 24 грудня святкуватимуть Святий вечір за 

Григоріанським календарем» («У Києві на Софійській...», 2017, 19 груд.) 

«Сьогодні говорити про брак релігійної інформації в медіапросторі 

України, схоже, не доводиться. Інше питання, – якої вона якості та як і які 

релігійні новини доносять інформаційні випуски провідних телеканалів 

України до глядацької аудиторії». Кожен з цих ЗМІ виконує свою роль як в 

діяльності громади, так і в процесах, які мають місце в сучасному суспільстві. 

Висуваємо гіпотезу про те, що телевізійні випуски світських телеканалів не 

сприяють у донесенні до глядацької аудиторії найцікавіших новин, які мали 

місце в релігійному житті України та сприяли утвердженню моральних 

принципів у суспільстві [3, с. 110]. Не останню роль у цьому відіграє людський 

фактор, – конфесійна приналежність власників телеканалів до певної релігійної 

громади, переконання якого і впливають на вибіркове оприлюднення новин на 

релігійну тематику. 

У публікаціях про релігійне життя України можна виділити два типи 

матеріалів. Перший – матеріали інформаційно-довідкового характеру: про 

християнських святих та святі місця, церковні приписи та настанови (пости, 

таїнства, заповіді), релігійні свята, звичаї та обряди, пов’язані з 

сакраментальними уявленнями народу. Другий – огляди релігійних подій, 

аналітика, присвячена внутрішньоцерковному життю, діяльності окремих 

релігійних організацій та діячів.  

Ю. Комінко виокремлює п’ять видів таких матеріалів. «Перший – 

розповіді про події на рівні окремих релігійних громад та осередків (головною 

дійовою особою є віруюча спільнота як частка цілого організму – церкви чи 

релігійної організації). Як приклад, можна навести статті про фестиваль 



духовного співу в Харкові (УК. – 2005. – 1 листоп.) чи освячення Московського 

мосту в Києві (КВ. – 2005. – 31 жовт.). 

Другий різновид – події загальноцерковного масштабу, які мають 

важливе значення для суспільства і держави. Наприклад, всеукраїнське 

святкування 70-річчя предстоятеля Української православної церкви 

Блаженнішого Митрополита Володимира (УК. – 2005. – 23 листоп.; ГУ. – 2005. 

– 23 листоп.; С. – 2005. – 23 листоп.) чи прибуття 7 грудня 2005 р. в Україну 

освяченої копії Туринської плащаниці, про що писали всі газети. 

До третього різновиду належать суспільно-політичні заходи чи акції 

милосердя, які церкви та релігійні організації проводять спільно з 

громадськими та державними установами. 

Четвертий різновид становлять загальнодержавні та суспільно важливі 

події, участь у яких взяли й представники релігійних організацій. 

Останній різновид – п’ятий – становлять матеріали, де про церковних 

діячів чи релігійні організації згадується не у зв’язку з їхньою безпосередньою 

діяльністю, а стосовно державних, громадських і культурних діячів та 

організацій, які в цьому випадку є головними дійовими особами» [1, с. 67–68]. 

Опрацювання журналістом інформації на релігійну тематику передбачає 

ті ж методи, що й під час роботи з іншими потоками інформації. Ціла низка 

дослідників і практиків релігійної журналістики, релігієзнавців, які аналізують 

тему релігії в медіа без ґрунтовної освітньої підготовки і загальної обізнаності 

із важливими питаннями релігієзнавства та богослов’я правдиво і точно 

висвітлювати релігійні події не зможуть. 

Отже, релігійна інформація має дві важливі складові – відомості про 

концептуальні основи певної релігії, історію розвитку віри та інформація щодо 

функціонування церков і релігійних організацій, офіційні відомості про їх 

внутрішнє життя, благодійницька, суспільна, а іноді й політична діяльність 

тощо. На сьогодні, роль церкви та релігійних організацій в Україні зростає, і 

внаслідок цього, компетентні журналісти мають ширше та глибше 

віддзеркалювати роль названих структур у соціумі, доповнювати та 

акцентувати свої публікації філософсько-світоглядними й морально-

релігійними настановами християнства та інших, що існують в Україні, релігій. 
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СПЕЦИФІКА ВИКЛАДУ НОВИН НА ТЕЛЕКАНАЛІ «SKYNEWS» 

 

SkyNews – британський 24-годинний новинний телевізійний канал. 

Входить в групу каналів компанії Sky, яка в свою чергу є частиною корпорації 

Comcast. Канал здійснює мовлення в цифровому форматі через мережу 

супутникових приймачів. Основну частину аудиторії становлять жителі 

Великобританії, але перегляд SkyNews можливий в усіх частинах світу. 

Специфіка телеканалу яскраво відображена в описі на офіційному сайті: «Ми 

прагнемо бути найкращим і надійним місцем для новин. Зроблено людьми, які 

наважуються кинути виклик. Створений для людей, які хочуть ясності у 

невизначеному світі»[2]. 

Розглянемо особливості новинного мовлення на прикладі випуску новин 

Sky Midnight News. Це новинна програма, що виходить в ефір щодня на 

SkyNews та на SkyNews HD у Великобританії і транслює останні події в 

Великобританії та міжнародні новини, наприкінці випуску міститься блок 

погоди. В аналізованому випуску ведучим є Нік Курайші (Nick Quraishi) – 

репортер, письменник, продюсер, ведучий новин на BBC, ITV, SkyNews [1]. 

Для виявлення особливостей викладу новинних повідомлень на телеканалі 

використано випуск Sky Midnight News від 31 липня 2019 року [4].  

Випуск триває 30 хвилин, згідно з програмовою сіткою телеканалу, Sky 

Midnight News транслюється щодня о 02:00 [3]. Кожен випуск новин 

розпочинається з заставки з логотипом телеканалу та кадрами з офіційного 

сайту. Далі – анонс новин з коротким інформаційним оглядом від ведучого та 

відеорядом, у якому представлено 5 сюжетів: PM in Wales, Iran Tensions, 

Yorkshire flooding, Jihadi hearing, Black rhinos.  

Далі знову заставка і кадри ведучого в студії, варто зауважити, що 

ведучий не представляється, а його ім’я з’являється на плашці в лівому 

нижньому кутку. Нік Курайші одразу переходить до підводки про перший 

матеріал. Також ведучий повідомляє про наявність фото зі спалахом у сюжеті 

та на екрані з’являється попередження. 

Перший сюжет розповідає про відвідини прем’єр-міністром Борисом 

Джонсоном фермерського господарства. Сюжет містить кадри з місця подій з 

коментарями журналіста та інтершумом, присутні короткі коментарі від самого 

Бориса Джонсона та президента організації NFU Cymru Джона Девіса. 

Журналіст двічі з’являється у кадрі. Вперше під час стендапу на фоні 

від’їжджаючого авто прем’єр-міністра, далі – під час виступу першого міністра 

Уельсу Марка Дрейкфорда, коли журналіст ставить йому запитання стосовно 

теми фермерства в Уельсі. В кінці сюжету журналіст називає своє ім’я та назву 

телеканалу.  

Далі знову ведучий в студії, починає розповідати про Брексит та надає 

слово кореспонденту Джону Крейгу з прямим включенням з Westminster. 



Важливо відмітити, що під час обговорювання цієї теми, на екрані в лівому 

верхньому кутку, поруч з логотипом каналу, з’являється відлік до Брекситу – 

BREXIT COUNTDOWN.  

Після прямого включення кореспондента, в кадрі знову з’являється 

ведучий з підводкою до іншого сюжету. Цього разу він називає ім’я журналіста, 

що коментує цю новину. Сюжет повністю присвячений проблемі фермерських 

господарств в Уельсі з коментарями фермерів, кадрами з аукціону тварин, 

відеорядом з інтершумом та інтерв’ю з присутніми та представниками 

фермерських організацій. В кінці сюжету журналіст також називає себе та 

телеканал.  

Наступний сюжет присвячений висвітленню питання тероризму. Ведучий 

також називає журналіста, що коментує новину. Сюжет містить фото та 

відеоряд з коментарем журналіста. Присутні архівні кадри з виступу міністра 

безпеки, що коментує цю ситуацію та виступи інших впливових осіб.  

Наступний сюжет відображає критичну ситуацію з погодними умовами в 

Англії. У сюжеті використано відео з соціальних мереж, які коментує сам 

ведучий.  

Наступний сюжет розпочинається з зображення карти Кореї та кадрами з 

камери відеоспостереження. Відеоряд перериває ведучий в студії і далі 

продовження сюжету про іранських терористів. Важливо відмітити, що 

відбувається трансляція частини випуску Sky News Tonight з обговоренням цієї 

теми та коментарем іранського представника Хаміда Байдинеджада. Знову 

з’являються карти та кадри з інтершумом і коментарями. Також показано 

коментар представника комітету іноземних справ та президента благодійної 

організації. 

Далі анонс спортивних новин COMING UP. Із заставки розпочинається 

блок міжнародних новин SKY NEWS INTERNATIONAL у форматі коротких 

заголовків у супроводі відеоряду з музичним оформленням. Новини 

представлені з різних країн світу, таких як : Чилі, Бразилія, Індія, Малайзія, 

Сполучені Штати, Боснія та інші. Як бачимо, спектр новин досить широкий в 

плані охоплення інформаційних потоків з різних країн. Окремими заставками 

розбиті сюжети про пожежу в Португалії, Сант в Копенгагені та живих фігур в 

Бельгії. 

Знову підводка ведучого та сюжет про порятунок маляти носорога, що 

потрапив в пастку браконьєрів. Присутні коментарі лікарів, відео з інтершумом 

та фото. Далі ведучий підводить до блоку спортивних новин. 

Заставка телеканалу та короткий ролик про спорт, що відмежовує 

спортивний блок від блоку загальних новин. Ведучий Крег Слейтер у кадрі та 

по правому боці з’являються інфографіки, діаграми та короткі відомості про 

події. Внизу – плашка з назвою новини. Варто підкреслити більш емоційну 

подачу матеріалу, але це доречно у зв’язку з тематикою блоку. Ведучий 

прощається з легкою посмішкою на обличчі.  

Далі знову студія та ведучий Нік Курайші робить анонс програми 

PressPreview. Починається заставка блоку погоди та діаграми з відображенням 



даних про погоду прямо на глобусі. Варто підкреслити, що погода 

відображається в усіх регіонах світу.  

Загалом ведучий поводить себе стримано, без зайвих емоцій розповідає 

про той чи інший сюжет, ні у ведучого ні у журналістів не змінюється інтонація 

при подачі матеріалу. Повністю нейтральний виклад та поведінка ведучого, 

ніяких зайвих рухів, розслаблений (в хорошому сенсі), але водночас стриманий 

вигляд у кадрі.  

Посмішка з’являється лише під кінець випуску перед блоком спортивних 

новин, але це доречно, зважаючи на тематику блоку. Окремої уваги вартує 

поведінка ведучого спортивних новин, який емоційно з посмішкою розповідає 

матеріал, змінюючи інтонацію. Це зроблено з метою утримати увагу глядача та 

загалом відповідає атмосфері подання спортивних новин: жваво, енергійно.  

Випуск новин, хоча і містить негативну інформацію, але завдяки 

нейтральному викладу та відсутності демонстрації зброї чи сцен насилля не 

несе зайвого негативу після закінчення. Загалом випуск побудований з 

розмежуванням основних новин з короткими оглядами та окремими 

спеціальними блоками, як спорт чи погода. Інформація подається змістовно з 

залученням кількох джерел, що надає повне відображення ситуації з балансом 

думок. 
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ЗАСОБИ ПОЗИЦІОНУВАННЯ БРЕНДУ DIOR 

 

Позиціонування бренду є ключовою концепцією реклами та PR. 

Визначаючи місце бренду, фахівці відрізняють його від конкурентів у 

свідомості споживача. Акцентні позиції можуть базуватися на об’єктивних 

ознаках або вони можуть бути цілком уявними. Позиціонування має 

вирішальне значення для ідентифікації бренду, тим більше, що добре відомо, 

що споживачі, як правило, обирають бренди із зображенням та значеннями, з 

якими вони можуть або хочуть себе ототожнюватися.  
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Ринок косметичних та фешн-товарів є прекрасним прикладом стратегій 

позиціонування. Оскільки сам вибір парфумів пов’язаний із самовираженням, 

та захоплює актуальний нині аспект гендерного уявлення та спокушання, 

стратегії позиціонування в цьому секторі особливо цікаві для вивчення. 

Під позиціонуванням бренду можна розуміти певне місце або бажаний 

образ бренду в свідомості споживачів. Сам же процес позиціонування бренду є 

відображенням основної ідеї і цінностей бренду в «дзеркалі сприйняття» 

споживачів [2]. 

Концепція позиціонування має стати смисловим стрижнем, що задає 

спрямованість всіх рекламних комунікацій, що виходять від бренду. При 

розробці його концепції позиціонування варто враховувати три важливі 

чинники [1]: 

1) хто є цільовою групою споживачів, для яких розробляється бренд; 

2) у чому призначення, користь і переваги для споживача, які він отримає 

при використанні саме цієї марки; 

3) чим певний бренд краще від існуючих аналогів, основні переваги 

марки. 

Процедура позиціонування вимагає ретельної підготовки та аналітичної 

роботи, адже від правильності побудови стратегії залежить успіх рекламної 

кампанії та самого бренду в цілому. 

Науковці у сфері реклами розглядають просування та стратегічність 

бренду у різних аспектах та площинах. Наприклад, відомий фахівець у галузі 

брендингу П. Темпорал пропонує використовувати такі стратегії 

позиціонування [3]: 

- обіцянки бренду (основна вигода, яку він обіцяє споживачеві); 

- раціональні вигоди бренду (що отримує споживач, купуючи бренд); 

- емоційні вигоди бренду (які почуття отримує споживач, вибираючи 

бренд); 

- brand personality (опис бренду через особистісні характеристики – 

наприклад, доброзичливий, відкритий або суворий, серйозний); 

- tone of voice (як бренд «розмовляє» з споживачем – наприклад, як 

експерт або як кращий друг). 

Розглянемо особливості позиціонування на прикладі бренду Dior. Діалог 

як і багато модних брендів, виражають свою естетику та приналежність до 

люксового сегменту не лише через продукт, а також через рекламування та 

іміджеву продукцію. Рекламні матеріали завжди по-справжньому елегантні та 

витончені, доволі часто зірки із кіно або музичної сфери стають «музами» та 

обличчям бренду. Логотип також представлений простим способом, що 

відображає силу бренду з чітким визнанням та асоціацією з французькою 

розкішшю та високою якістю продукції. Якщо ці способи спілкування 

залишаться більш класичними, тоді споживач може легко покладатися на 

цінності бренду з фешн-дотиком, а реальна сила бренду Dior – це його засоби та 

способи комунікації, а також його історія. 

Різноманітні канали комунікації є частиною діджитал стратегії, яку Dior 

успішно створив. Dior представлений на багатьох площадка: Facebook, Youtube, 



Twitter, також їх власний мобільний додаток, ще Instagram та Pinterest, де лише 

обмежена кількість розкішних брендів мають настільки популярні та впізнавані 

акаунти. Завдяки цим каналам, Dior вдалося створити унікальний зв’язок зі 

своєю спільнотою, пропонуючи VIP-доступ до закулісних сцен, ексклюзивних 

історій та контенту, орієнтованого на інтереси шанувальників (поради щодо 

макіяжу, реліз нових продуктів та ін.). Пропонуючи оригінальний візуальний 

вміст на різні теми, компанія підвищує лояльність своїх послідовників та 

залишається узгодженою зі своїми основними цінностями. 

Американська дослідниця Лаура Освальд [5] провела дослідження 

тридцяти брендів вищого класу, куди ввійшов і Діор. У своєму аналізі вона 

зазначила, що рекламні стратегії брендів, як правило, орієнтовані на різні 

представлення жінок, але вони пов’язані із жіночими стереотипами, з якими 

споживачі ідентифікують себе. Вона спостерігала два основні типи 

позиціонування, які відповідали двом дуже різним інтерпретаціям жіночності: 

«богиня» та «своя дівчина». Реклама Dior насичена жіночністю, вишуканістю 

та люксовістю, тому їх стратегія відповідає стереотипу «богині». Особливо це 

помітно у рекламі парфумів Dior: J’adore, Poison, Miss Dior, Addict та ін. Так 

само до найвищого щабля «haute couture» відносить Dior українська дослідниця 

Н. Чупріна [4]. 

Вибір способів і засобів позиціонування має вирішальну роль у 

становленні бренду та його презентації у очах споживачів. Успішного 

позиціонування можна досягти лише за умов правильності вибраної стратегії, 

грамотності використання рекламних та піар методів. Сукупність усіх шляхів 

комунікації дають змогу бренду Dior бути на найвищих щаблях у своїй сфері та 

бути брендом-лідером у косметичному та фешн-сегменті. 
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ГЕЙМІФІКАЦІЯ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (НА ПРИКЛАДІ 

СТОРІНКИ ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ У INSTAGRAM) 
 

Гейміфікація є новою популярною тенденцією у веденні соціальних 

мереж. Багато в чому саме ігрові елементи залучають людей і мотивують їх 



зацікавитися контентом. Особливо ефективно це діє на сучасне покоління, яке 

активно користується гаджетами. 

Наукове осмислення цього феномену – процес не завершений, чим і 

зумовлена актуальність нашого дослідження. Існує велика кількість вчених, які 

намагалися окреслити теоретичні контури цього поняття. Так, З.Гейб розуміє її 

як новітню бізнес-концепцію, в якій використовуються кращі ідеї, взяті від 

програм лояльності, ігрових механік і поведінкової економіки [6]. С.Макарова 

тлумачить це поняття як використання підходів, характерних для комп'ютерних 

ігор, ігрового мислення у неігровому прикладному програмному забезпеченні 

для залучення користувачів і підвищення їх залученості [4]. Л. Валерин вказує, 

що «гейміфікація – процес мотивації та залучення персоналу» [1].  

Для нас робочим визначенням є таке: «Гейміфікація – це використання 

ігрових елементів та ігрових механік у неігровому контексті» [5]. Гейміфікація 

у Instagram – це спосіб адаптуватися під сучасного користувача і максимально 

привернути його увагу. 

Дослідники виділяють такі базові принципи у гейміфікації: 

1. Мотивація до взаємодії. Щоб користувач включився в гру, 

необхідно запропонувати йому приз (він не обов'язково повинен бути 

матеріальним або дорогим, але він повинен бути цінним в очах ваших 

споживачів). 

2. Несподівані заохочення. Бонус, невелике заохочення, визнання 

дрібних досягнень – все це мотивує учасника продовжити гру. 

3. Статус. Прагнення підкреслити своє високе положення в ієрархії 

закладено в людині природою. Якщо закласти в гру можливість змагання 

(нехай навіть не явну), то користувачі будуть прагнути піднятися вище по 

ігровій ієрархії. 

4. Винагороди. Для прикладу можна глянути на комп'ютерні ігри: 

кожен рівень, кожне виконане завдання заохочується. Чим складніший квест, 

тим більша нагорода. Саме така система заохочень змушує гравця отримувати 

більше задоволення від гри [2]. 

Сьогодні дослідники виділяють такі види гейміфікації у соціальних 

мережах [3]. 

1. Міні-ігри. Це можуть бути: нескладні загадки; гра в слова або 

асоціації; пропозиція придумати оригінальний підпис до фото; «скріншот-

передбачення»; завдання продовжити фразу; цікаві питання, які передбачають 

односкладні відповіді. Наприклад, пост у Instagram факультету журналістики 

ЗНУ за 09.11.19 «8*8:8+8», використовується заклик до дії: «Перевір свою 

кмітливість!». Читачі мали змогу давати відповідь у коментарях. Перевага: 

підняття активності на сторінці факультету.  

2. Ігри для формату «сторіс». Вікторини, опитування, гра «вірю / не 

вірю» – запропонувати аудиторії вгадати факти про факультет. Це гарний 

спосіб познайомити студентів із історією університету. Наприклад, сторіс 

факультету журналістики ЗНУ 20.11.19. Було використане твердження: 

«Сальвадор Далі намалював логотип для Чупа-Чупс» та надані варіанти 



відповіді «правда» або «брехня». Перевага: задіюють сторіс і збільшують 

залученість користувачів до сторінки факультету в Instagram. 

3. Міні-ігри та конкурси з використанням AR-фільтрів або AR-маски. 

Це один із трендів Instagram. AR-маска може перетворитися в цікаву гру, якщо 

додати в неї управління головою або мімікою. У цій грі можна використовувати 

фірмові кольори, ініціали та крилаті вислови факультету. Наприклад, AR-маска 

у Instagram. Через сторіс користувач має змогу накласти на своє обличчя маску 

з написом «ні дня без рядка» та поділитися з іншими користувачами соціальної 

мережі. Переваги: AR-маска є креативним і потужним інструментом SMM-

просування. Така гра в сторіс буде швидко поширюватись між студентами та їх 

знайомими. 

4. Квести та розіграші. Цей формат може виходити за межі інтернету. 

Принцип: складається ігровий сценарій, який передбачає послідовне виконання 

завдань. Той хто виконав першим, отримує приз. Приз повинен відповідати 

витраченим зусиллям, інакше у користувачів не буде мотивації взяти участь. 

Наприклад, розіграш на Новий рік 24.12.19. Був опублікований пост з 

переліком завдань, після яких аудиторія мала змогу отримати винагородження. 

Завдання не виходили за межі інтернету. Користувачі мали зробити репост і 

відмітити сторінку факультету, після чого серед гравців обирався переможець. 

Перевага: залученість аудиторії на великий проміжок часу, прив'язка гарних 

спогадів до сторінки факультету [3].  

Отже, щоб привернути увагу користувачів Instagram, необхідно 

створювати контент, який зможе утримувати увагу аудиторії та мотивувати 

розповсюджувати інформацію. Ігрові техніки допомагають підняти статистику 

сторінки, адже вони підштовхують користувачів до дій на сторінці та 

створюють міцну емоційну прив'язку. Завдяки цій техніці, статистика 

факультету журналістики у Instagram піднялася удвічі. 
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РОЛЬ СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖ У РОБОТІ СУЧАСНИХ  

ОНЛАЙНОВИХ ВИДАНЬ 

 

Значною та важливою подією у медійному просторі стала поява 

соціальних мереж. Розвиток вже існуючих віртуальних майданчиків та 

створення нових триває в Україні й досі. Раніше термін «журналістика 

соціальних мереж» викликав у споживачів інформації недовіру. Сьогодні ж 

традиційні медіа значно програють новим каналам, оскільки соцмережі та 

месенджери є основним джерелом інформації [1, с. 10].  

Проблема дослідження та аналізу соціальних медіа в інтернет-виданнях 

зумовлена тим, що для сучасних онлайнових видань різноманітні мережі є не 

лише засобом поширення та просування власного контенту, а й основним 

зв’язком з авдиторією. Це пов’язано з тим, що останнім часом ЗМІ набувають 

значних змін у структурі інформаційного поля та технічному оснащенні. Крім 

того, змінюються й уподобання самих читачів. Деяка частина з них віддає 

перевагу стрічці соцмереж, а не повноцінному новинному чи новинно-

розважальному ЗМІ, тому з’явилася тенденція створення інтернет-виданнями 

власних сторінок у соціальних мережах «Instagram», «Facebook», «Telegram», 

«YouTube», «Twitter» тощо. Таким чином медіа шукають нові ефективні канали 

комунікації з авдиторією [2, с. 370]. 

Дослідниця у сфері новітніх медіа М. Чабаненко вважає, що сучасному 

журналісту необхідно знати усі вищеперераховані соцмережі та користуватися 

ними, бо там можна знайти безліч важливої та потрібної інформації про людей 

та події. До того ж, журналісти можуть використовувати ці платформи для 

спілкування, збору інформації та передачі її в редакцію [3, с. 62-63]. 

На нашу думку, значною перевагою сторінок професійних інтернет-

видань у соціальних мережах є співпраця з цільовою авдиторією. Інтернет-

юзери можуть ділитися новинами на своїх особистих сторінках, коментувати 

записи і обмінюватися думками з іншими споживачами інформації. Таким 



чином редактори та журналісти можуть спостерігати за реакцією споживачів на 

той чи інший контент та коригувати його. Публікації зберігаються у вільному 

доступі та їх легко знайти у будь-який момент.  

Якщо раніше, приміром, купуючи газету, читачі не мали змоги обирати ту 

інформацію, яка їх цікавить, то тепер це стало можливо завдяки соціальним 

мережам. Реагуючи на запис ЗМІ кнопками like, share, retweet фоловер має 

можливість просіювати, відбирати ту інформацію, що його цікавить. Ті 

користувачі, які відзначили на сторінці видання, що новина їм подобаються 

(поставили like) – автоматично будуть отримувати останні новини цього ЗМІ.  

Ще однією особливістю соціальних медіа є те, що юзери також можуть 

долучитися до створення записів. Очевидці якоїсь події можуть зафіксувати 

(сфотографувати, зняти), а потім надіслати у повідомленні виданню. Таким 

чином, користувач соцмереж стає не лише споживачем інформації, а й сам 

може створювати контент для інтернет-видань.  

Отже, соціальні мережі відіграють значну роль у роботі сучасних 

онлайнових видань. Сьогодні ці платформи перетворилися на повноцінні медіа, 

які є надзвичайно зручними для пошуку, обміну та поширення інформації. 

Соцмережі, як і інтернет-видання, є мультимедійними та інтерактивними. 

Основними його перевагами є можливість двостороннього зв’язку з 

авдиторією, промоушен власного ЗМІ, адаптація контенту під інтереси 

користувачів.  
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ТИПОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ШВЕДСЬКОЇ ПРЕСИ  

НА СУЧАСНОМУ ЕТАПІ 

 

Засоби масової інформації Швеції вважаються найбільш показовими 

серед країн Північної Європи. Шведська преса динамічно розвивається, тоді як 

у світі відбувається витіснення друкованих ЗМІ новими медіа. До того ж 

шведи – це одна з націй світу, які найбільш активно купують газети [2]. Преса 

Швеції є прикладом того, як друковані видання можуть витримувати 

конкуренцію з іншими видами ЗМІ, тому дослідження сучасного розвитку 

шведської преси є актуальним.    



Як уже зазначалося, Швеція входить до списку держав, громадяни яких 

регулярно купують пресу. У 1995 році на 1000 жителів країни припадало 465 

екземплярів газет [2]. У середині 2000-х років ця кількість зменшилася не 

набагато: 400 екземплярів на 1000 шведів. Проте у 2014 році число видань вже 

скоротилося вдвічі: на 1000 людей виходило 200 екземплярів. Незважаючи на 

скорочення кількості газет на тисячу населення, Швеція випереджає за цим 

показником багато країн та входить до списку світових лідерів за читанням 

преси [1]. Не меншою популярністю, ніж газети, користуються і журнали. 

Середньостатистичний швед постійно читає більше трьох журналів. За цим 

показником Швеція також займає одне з найвищих місць у світовому рейтингу 

[2]. 

Однією з причин успішного розвитку шведської преси є державне 

фінансування. Система фінансової підтримки газет виникла ще у 1965 році, 

коли преса у Швеції зазнавала занепаду. За відсутності фінансування від 

держави, газети були вимушені підпорядковуватися політичним партіям, проте 

такі видання поступово стали втрачати свою популярність. Тому, щоб 

підтримати розвиток преси, держава створила систему фінансування газет. Як 

наслідок, зв’язок між виданнями і політичними партіями почав поступово 

зникати. Надалі досвід Швеції став прикладом і для інших країн Західної 

Європи, які використали шведську систему як зразок. Державне фінансування 

преси дозволило підтримувати партійний плюралізм та збільшити кількість 

конкуруючих незалежних видань [1]. У середньому субсидії для газет у Швеції 

збільшують їхній дохід на 15%. Саме від державного фінансування залежить 

існування значної кількості періодичних видань. Фінансується шведська преса i 

за рахунок податку на рекламу [2]. 

Друк газет у Швеції відбувається у сучасних та високопродуктивних 

типографіях. Для друку використовують передові технології з високим рівнем 

автоматизації. Поширюються газети та журнали за допомогою налагодженої та 

швидкої системи [2]. Іншою вагомою причиною популярності преси у Швеції є 

висока довіра населення до друкованих періодичних видань. Головний 

редактор щоденної шведської газети «Barometern» («Барометр») Андерс 

Енстром зазначає, що населення їхньої країни більше довіряє місцевій пресі, 

ніж національним виданням або таблоїдам з великими тиражами. Місцева преса 

слугує для читачів фільтром, за допомогою якого вони перевіряють 

інформацію, наприклад, порівнюють новини із соціальних мереж та газет [3]. 

Згідно з дослідженням Університету Ліннея (Linnéuniversitetet), 80-90% 

жителів Швеції, які цікавляться регіональними подіями, стверджують, що 

місцеві видання допомагають їм розбиратися у ситуаціях та суспільних явищах. 

Населення Швеції має таку ж довіру до регіональної преси, як і до 

королівського двору [3]. Отож шведи продовжують вважати пресу найбільш 

достовірним джерелом інформації у добу розвитку нових медіа. 

Незважаючи на популярність друкованої преси у державі, друковані ЗМІ 

створюють електронні версії видань та сторінки у Facebook для залучення нової 

аудиторії. Наприклад, місцева газета лену Кальмар «Barometern» пропонує 

своїй аудиторії підписку на друковану версію та онлайн-доступ. Тільки 



електронну версію видання обирають лише 6% читачів, але ця кількість 

поступово зростає. На сторінку видання у Facebook підписані 40 тис. людей [3]. 

Довіра населення Швеції до преси пояснюється тим, що в державі пильно 

слідкують за дотриманням журналістських стандартів. Для цього існує орган 

професійного саморегулювання, Комітет преси з питань журналістської етики, 

створений ще у 1916 році. Також з 1969 року у Швеції є посада прес-

омбудсмена. Ця людина розглядає скарги читачів. Також роботу ЗМІ регулює 

Кодекс поведінки журналістів. Журналістська діяльність у Швеції повинна 

відповідати трьом принципам: 

 правилам публічності, які зобов’язують журналіста бути чесним та 
поважати життя та права героїв публікацій; 

 правилам професій, які регламентують роботу з джерелами, перевірку 
інформації та солідарність журналістської спільноти; 

 правилам відокремлення новин від реклами [1].  

Отож, преса у Швеції є одним з основних джерел інформації для 

населення. Це зумовлено тим, що розвиток друкованих видань підтримується 

державним фінансуванням, а також довірою жителів до місцевої преси. 

Друковані ЗМІ, в свою чергу, дотримуються журналістських стандартів, 

завдяки чому можуть слугувати достовірним джерелом інформації. Держава 

також сприяє цьому, створивши систему контролю за роботою журналістів. 

Успішний розвиток шведської преси завдячує багатьом факторам, йому 

сприяють як працівники видань, так і читачі, і підтримка держави. Швеція може 

стати зразком для інших країн світу, у яких друковані ЗМІ втрачають свою 

популярність.     
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БУКТРЕЙЛЕР ЯК СУЧАСНИЙ СПОСІБ МЕДІАПРОМОЦІЇ КНИГ 
 

Сьогодні в Україні гостро стоїть проблема популяризації читання. 

Видавці вдаються до найрізноманітніших способів промоції свого книжкового 
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продукту. Очевидно, що одним із найперспективніших майданчиків для цього 

став інтернет, оскільки глобальна мережа відкриває перед видавцями та 

книгорозповсюджувачами нові можливості для популяризації видавничої 

продукції з використанням мультимедійних технологій. Саме таким чином в 

українському медіапросторі з’являється принципово новий для вітчизняної 

книговидавничої справи спосіб медіапромоції книг – створення буктрейлерів. У 

такий спосіб можна поширювати інформацію про видавничу продукцію на 

масову аудиторію, що сприятиме підвищенню зацікавленості потенційних 

покупців. 

До теоретичного осмислення категоріального апарату інтернет-промоції 

зверталися Я. Влодарчик, О. Скібан, О. Скочинець, Д. Фіалко, але особливості 

промоції книжкової продукції через створення буктрейлерів усебічно не 

досліджувалися. 

Метою нашого дослідження є аналіз буктрейлерів як способу 

медіапромоції видавничої продукції. 

А. Бессараб дає таке визначення буктрейлеру – «відеоролик тривалістю, 

як правило, 2–5 хвилин, що розповідає в довільній художній формі про яку-

небудь книгу, візуалізуючи її зміст з метою популяризації або просування» [1].  

Авторка методичних рекомендацій зі створення буктрейлеру Т. Лісовська 

подає такі його визначення: «короткий відеоролик за мотивами книги; 

відеоанотація до книги; ролик-мініатюра, який включає найяскравіші та 

найбільш впізнавані моменти книги, візуалізує її зміст» [3].  

О. Косачова вказує, що «буктрейлер покликаний просувати книгу, 

сприяти доведенню її змісту до читача, залишити слід у його свідомості. 

Водночас він має інтригувати, викликати бажання самостійно прочитати 

книгу» [2]. 

За способом візуального втілення тексту А. Бессараб виділяє ігрові, 

неігрові та анімаційні бук трейлери [1]. Ігрові передбачають створення 

мініфільму за книгою, неігрові – слайд-шоу, а анімаційні – мультфільму. 

На українському книговидавничому ринку найбільша кількість 

буктрейлерів належить видавництву «КСД». Зазвичай відеоролики знімають за 

участі автора: він може бути автором ідеї, озвучувати відео чи брати в ньому 

безпосередню участь. 

На нашу думку, одними із найбільш якісних  буктрейлерів в українському 

медіапросторі є відеоролики, зняті за мотивами книг Макса Кідрука «Де немає 

Бога» і «Доки світло не згасне назавжди». Перший роман вийшов восени 2018 

року, а другий – восени 2019 року. В обох відео Макс Кідрук самостійно 

виконував монтаж, що вказано в титрах до буктрейлерів. На початку обох 

роликів бачимо вказівку на автора та видавництво, в якому вийшли друком 

книги. Написи виконано фірмовим шрифтом, який використовується на 

обкладинках усіх романів Кідрука. 

За класифікацією А. Бесараб, обидва відео належать до ігрових 

буктрейлерів. Їхній сюжет вдало передає особливості сюжету та атмосферу 

роману, водночас залишаючи інтригу, щоб у глядача з’явилося бажання 



придбати книгу і самостійно її прочитати. Відеоряд доповнює тематична 

музика. 

На нашу думку, головним недоліком цих відеороликів є невдало дібране 

озвучування. Голос, який ми чуємо в обох буктрейлерах, приємний, вимова 

правильна, але практично немає інтонаційних акцентів, які могли б підсилити 

інтригу. 

Якісними, проте менш ефективними виявилися буктрейлери до книг 

Анастасії Нікуліної «Сіль для моря» та «Зграя», які були видані у видавництві 

«Віват». Обидва вони належать до ігрових відеороликів.  

Буктрейлер за мотивами роману «Сіль для моря» передає ключові 

моменти з книги, зберігаючи інтригу для глядача. На нашу думку, музичний 

супровід до нього відібраний вдало, оскільки у відео збігаються візуальні та 

аудіальні моменти напруження. 

Ми вважаємо, що буктрейлер до роману «Зграя» є менш ефективним за 

попередній через погану якість зйомки. Це можна пояснити особливостями 

знімального процесу. Оскільки книга присвячена трейсерам, знімати 

доводилася в постійному русі. Через це деякі фрагменти ролику дуже розмиті.  

Буктрейлер за мотивами «Зграї» абсолютно не передає зміст книги, не 

містить жодних ключових моментів. При його створенні ставку було зроблено 

на атмосферу роману, яку вдалося відтворити завдяки візуальним образам і 

музичному супроводу. Але ми вважаємо, що буктрейлер має створити уявлення 

про зміст роману, аби спонукати глядача придбати книгу. 

Суттєвим недоліком обох буктрейлерів, на нашу думку, є відсутність 

озвучування. Текст подано у вигляді субтитрів, які відволікають від 

зображального ряду. Таким чином, замість того, щоб сприймати повноцінний 

буктрейлер, глядач вимушений зосередити увагу або на читанні тексту, або на 

перегляді відео. 

Отже, ми вважаємо буктрейлери за мотивами романів Макса Кідрука 

якісними, інтригуючими та дієвими, про що свідчать і коментарі під відео. Щоб 

відеоролики за книгами Анастасії Нікуліної теж мали більший вплив на 

глядача, на нашу думку, їх треба озвучити. Поєднання зображального і 

звукового ряду підсилює ефект, сприяючи заглибленню глядача в атмосферу та 

сюжет книги через буктрейлер. 

 

Література 

 

1. Бессараб А. Буктрейлер як нове явище у сфері соціальних комунікацій. 

URL :http://nbuv.gov.ua/UJRN/drsk_2014_1-2_33 

2. Косачова О. Буктрейлер як ефективний медіаресурс сучасної бібліотеки. 

Вісник Книжкової палати. 2014. №10. С. 15-18. URL 

:http://nbuv.gov.ua/UJRN/vkp_2014_10_7 

3. Лисовская Т. Буктрейлер – современный способ продвижения книги в 

библиотеке : методические рекомендации. Петрозаводск : ДЮБ РК, 

2014.16 с. 

 



Семенович Марія 

студентка 3 курсу фак-ту журналістики 

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

 
РЕДАКТОРСЬКА МАЙСТЕРНІСТЬ НА ПІДГОТОВЧОМУ ЕТАПІ 

СТВОРЕННЯ РЕКЛАМНОГО КАТАЛОГУ 

 

Рекламна індустрія постійно розвивається, пропонуючи компаніям або 

видавництвам усе нові види продукції. Найдешевшим і одним із 

найрезультативнішим таким рекламним інструментом є друкований каталог 

товару чи послуг. Саме вдала реклама здатна не лише поінформувати 

потенційних покупців про наявність видавництва на книжковому ринку, але й 

збільшити обсяги продажу його продукції в декілька разів [1]. 

До проблеми ефективного рекламування і просування книжкових видань, 

зокрема за допомогою рекламного каталогу, зверталися і науковці 

(А. Бердштадт, Н. Зелінська, В. Теремко та М. Тимошик), і представники 

видавничої сфери, книгорозповсюджувачі та літературні критики [3]. Однак 

досі нема всебічного й ґрунтовного вивчення особливостей редакторської 

підготовки і створення такого виду видання, чим зумовлена актуальність теми. 

Дослідники виділяють такі етапи створення видавничої продукції: 

підготовчий, редакційний, виробничий і маркетинговий. Зосередимо увагу на 

таких важливих етапах, як – підготовчий і редакційний, оскільки вони 

відбуваються у видавництві та відрізняються від традиційних тим, що тут 

автором каталогу є власне редактор. Отже, на підготовчому етапі редакторської 

роботи над підготовкою рекламного каталогу виділимо такі аспекти: 

1. Вивчення продукції видавництва, яку буде рекламувати 

створюваний каталог. Редактор ретельно аналізує пропонований товар з 

метою зацікавити потенційного покупця до обраної літератури. 

2. Моніторинг ринку друкованої продукції. Редактор вивчає та ринок 

подібних товарів для кращого його розуміння й розвитку свого рекламного 

видання. 

3. Розробка концепції майбутнього каталожного видання. На цьому 

етапі редактор формує уявлення про створюване видання та розробляє 

попередній макет.  
4. Пошук та обробка фотографій і ілюстрацій. Відбувається пошук 

фото та ілюстрацій, що будуть використані в майбутньому каталозі, та їхня 

обробка для подальшої з ними роботи. 

5. Створення та розробка загального стилю видання. Редактор 

підбирає кольорову гаму майбутнього видання; формує єдиний стиль з 

урахуванням корпоративних ознак видавництва. Передбачає рубрикацію, 

спеціальні елементи оформлення.  

На редакційному етапі підготовки рекламного каталогу виділимо такі 

аспекти: 

1. Робота редактора над текстовим наповненням. Редактор готує текст 



до кожної вибраної книжки З'ясувати доцільність та логічність вживання. 

2. Робота редактора над ілюстративним матеріалом. Обробляє 

фотографії та ілюстрації, визначає принципи їхнього розміщення за розділами. 

Здійснює коректорську правку тексту та художнього оформлення. 

3. Редакторський аналіз. Редактор виконує останню, не менш важливу 

дію – редакторський аналіз, при якому оцінює не лише структуру оригіналу 

рекламного каталогу, але і його зміст, втілення авторського задуму, 

функціональне призначення та можливість просування майбутнього видання на 

ринок. 

4. Підготовка до друку. Редактор остаточно затвердує макет, з'ясовує 

технічні характеристики каталожного видання та готує його до друку з 

урахуванням усіх норм типографії. 

Оскільки мова йде про рекламне видання, то найголовнішим завданням 

редактора є з'ясувати корисність такого видання для споживача, вивчити ринок 

книжкової продукції та виділити переваги своєї продукцію над конкурентною. 

Вибір об'єкта реклами безпосередньо залежить від її мети: привернути увагу 

широких верств населення; представити авторів; створити популярність 

видавництву (сприяючи, наприклад, залученню відомих авторів), привернути 

увагу до книжкового магазину тощо [1, с. 25]. 

Отже, найважливішими етапами створення рекламного каталожного 

видання є підготовчий та ректорський, які реалізуються в межах видавництва. 

Виявлено, що при дотриманні всіх окреслених аспектів можна отримати такий 

бажаний видавничий продукт, який здатний забезпечити видавництву 

своєрідну промоцію, а також привернути до нього увагу потенційних 

споживачів. 
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РЕЦЕНЗІЯ ЯК ПРОВІДНИЙ ЖАНР ЕМІГРАЦІЙНОГО ЧАСОПИСУ 

«БІБЛОС» 

 

Журнал “Біблос” (“Журнал української бібліографії”, ”Журнал 

бібліографії, критики і рецензій”) як ілюстрований бібліографічний часопис, що 

http://eprints.zu.edu.ua/16547/1/стаття_Зелінської_Н.М._.pdf


видавався в США з 1954 по 1978 роки за редакцією М. Сидор-Чарторийського, 

виконував важливу інформаційно-комунікаційну місію – знайомив читачів з 

видавничими новинками україніки по всьому світу, тим самим вплинувши на 

розвиток жанру рецензії в українській журнальній періодиці. 

Автори, із рецензіями яких ми мали змогу ознайомитися, – 

Д. Бучинський, М. Есче, Петро Карван, Іван Кравчук, П. Крупник, 

Михайло Матійчин, М. Ономир, С. Панас, Микола Сидор-Чарторийський 

Ол. Соколишин, Яр Славутич. Це рецензії на різноманітні видання: від казок до 

історичних журналів. Їх публікували під єдиною рубрикою, яка могла трохи 

змінювати назву: “Огляд книжок і рецензії” або “Бібліографія, критика і 

рецензії”. Зміст не завжди був розгорнутим. Це міг бути короткий критичний 

матеріал, а міг бути розгорнутий опис видання з великою кількістю змістових 

та історичних подробиць.  

У випадковій вибірці різних випусків журналу ми зустрічали рецензії в 

кожному номері: чи одну у випуску, чи декілька. Серед рецензованих видань, 

наприклад, такі: Іван Смолій та його збірка оповідань “Зрада” (номер від квітня 

1960 року), Григорій Афнер: повість з визвольних змагань під назвою 

“Поручник Ілько Вовчаренко”, друга повість “За Львів” та третя повість 

“Висота “227” (номер від липня-серпня 1956 року), Никифор Гірняк з книжкою 

“Полк. Василь Вишиваний” (номер від грудня 1956 року), книжка видавництва 

“Говерля” під назвою “На вічну ганьбу Польщі, твердині варварства в Європі” 

(номер від листопада 1956 року), публікація Леоніда Бачинського “Українські 

друковані видання в Клівленді”(номер від березня 1960 року) і багато інших 

[2]. 

Автори рецензій привертали увагу до матеріалів оригінальністю 

заголовків. Наприклад, “Томик гуманних оповідань” – рецензія на збірку 

невеличких творів “Зелений гай”, яку написав М. Подворняк (номер від березня 

1960 року).  

Розгорнуті рецензії відзначаються публіцистичнми конотаціями, 

діалектизмами. Наприклад, рецензія під назвою “За відмираючим світом” 

(номер від жовтня 1959 року) на книгу Докії Гуменної “Вічні вогні Альберти” 

починається зі слів: “Читаючи мистецькі вражіння з подорожі по канадійській 

Альберті… відчувається, що письменниця шукає, на місцях пралісів, за 

відмираючим світом. Струни її душі тривожаться про потомків тих, що 

корчували непрохідні ліси, що висушували багна, а сьогодні вимерли, як 

передпотопові динозаври…Письменниця дуже добре шкіцує картини зі 

сьогоднішньої промислової Альберти, але вона ними не захоплюється. Це 

відчувається, чи не з кожної сторінки цієї цікавої книги, яку навіть замало 

читати, бо вона надто вартісна – її треба розмірковувати так само, як хтось 

дбайливо робить іспит сумління перед Великодньою оповіддю…” [3]. Цей 

фрагмент є яскравим підтвердженням дефініції, запропонованої 

О. Сальникової: „Рецензія – це більш або менш цілісний аналіз твору з оцінною 

спрямованістю, до того ж рецензент прагне не тільки обґрунтувати свою 

позицію, але й привернути увагу читача до рецензованого твору” [цит. за 4]. 



«Ставлення рецензента до автора не лише зумовлює тональність тексту, 

посилює суб’єктивність, а й змінює оцінне спрямування критики» [4]. 

Так, мали місце й історико-ідеологічні маркери, особливо це 

репрезентувалося на рівні лексико-синтаксичних конструкцій. Наприклад, 

рецензія “Нова жидівська публікація про погроми в України” (номер від 

жовтня-грудня 1965 року) послуговується номінацією «жидівський», але для 

розкодування конотації варто зануритися в контекст: “Автор назагал стосує 

правильну історичну методу в зображенні тих чи інших періодів українсько-

жидівського співжиття на протязі довгої доби…Жидівський історик дуже 

високо цінить і хвалить Корпус Січових Стрільців…Даючи загальну оцінку 

погромної хвилі в Україні в добі Директорії УНР, цей жидівський історик не 

кладе вини за це на весь вкраїнський нарід, а тільки на “Ярему”, тобто на 

отаманщину, яку Петлюра, мовляв, толерував…Книжка… заслуговує на те, 

щоб нею зайнялися відповідні українські національно-політичні чинники, 

зокрема ДЦ УНР, та щоб постаралися про видання основної української 

наукової праці про історію доби, на які припадають протижидівські погроми” 

[5]. Цікаво, що наприкінці рецензії пропонувалися інші видання для глибшого 

розуміння окресленої проблематики.  

Не лише оцінну функцію виконували рецензії, інформаційна функція 

реалізовувалася в тих матеріалах, де йшлося, власне, про зміст нового видання, 

який обсяг та на яку аудиторії він спрямований. Наприклад, в номері від червня 

1959 року в матеріалі “Том оповідань і казок Лесі Храпливої” Д. Бучинський в 

одному абзаці надає інформативну характеристику: “В книзі 30 оповідань-

казок, які на нашу скромну думку, прочитають радо наші старші діти і не без 

повної духової насолоди, книгу цю прочитає дорослий читач, і вона, напевно, 

викличе в нього не тільки приємні зворушення, а примусить глибоко 

застановитися над казками нашої дійсності, яку так добре характеризує перша у 

збірці «Казка про вітра» яку можна б назвати навіть винятковою в нашій 

дитячо-юнацькій літературі…” [1]. 

Сучасні рецензії відрізняються від тих, які надруковані в журналі 

“Біблос”. Останні насичені яскравими лінгво-стилістичними допоміжними 

засобами, діалектизмами, які на сьогодні мало хто використовує через недбале 

ставлення до цільової аудиторії журналу. 

Текст мав чіткий опис предмета в цілому, детальний аналіз та авторську 

оцінку. Головною метою авторів було домогтися максимальної 

інформативності матеріалу. Однак це досягалось не за рахунок докладного 

опису твору, а завдяки максимально продуктивному аналізу, дискурсивному 

підходу у провідному жанрі видання. 
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КОПІРАЙТИНГ У СОЦІАЛЬНИХ МЕРЕЖАХ (НА ПРИКЛАДІ 

СТОРІНКИ ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ У INSTAGRAM) 

 

Незважаючи на відносну новизну терміну, копірайтинг, як і сама реклама, 

існує вже не одне століття. Одним із його засновників вважають Арістотеля, 

який у своїх роботах із риторики проголошував принципи, що діють і сьогодні 

у копірайтингу. У наш час це мистецство активно розвивається та еволюціонує 

у соціальних мережах, повністю підкорюючись особливостям сприйняття 

інформації сучасною людиною. В той же час, копірайтинг продовжує 

виконувати одну зі своїх головних функцій – впливати на думки й уявлення 

споживача, спонукаючи його до дії [4]. 

При складанні тексту для соціальних мереж завжди необхідно 

орієнтуватися на це правило: користувачі Інтернету не читають, а переглядають 

статті. Тому текст повинен бути максимально коротким та з простими 

ключовими фразами [3]. Також потрібно пам'ятати  «правило переверненої 

піраміди в кіберпросторі», тобто найголовнішу думку усього повідомлення 

викладати на початку статті [1]. Наприклад, публікація на акаунті факультету 

журналістики ЗНУ у Instagram за 03.12.2019⠀(далі: на сторінці факультету) : 

«До ЗНУ завітала Ярослава Кравченко з лекцією «Інфогігієна». Кількість 

секунд, які ми витрачаємо  на ознайомлення з інформацією, скорочується з 

кожним роком. Якщо 10 років тому людина могла затримувати увагу на 10-15 

секунд, 5 років тому – на 7, то зараз це лише на 3 секунди. «Інколи не так 

важливо почистити зуби зранку, як бути інформаційно грамотним». Захід за 

підтримки Лекторій ЗНУ та Центр Культури ЗНУ. У рамках 

Кіномедіафестиваль» [5]. Текст короткий та максимально місткий. За 

«перевернутою пірамідою», на початку статті розповідаяємо «Де?», «Хто?» та 

«Що?», далі тезово повідомляємо важливі подробиці події, які можуть мати у 

собі цінну інформацію для аудиторії, і, наостанок, ми висвітлюємо фонові 

деталі, увага на яких буде фокусуватися найменше. Так, текст несе у собі 

інформаційну цінність для цільової аудиторії, а щоденний виклад постів такої 

структури створює сприятливі умови для мотивації переходу від пересічного 

користувача до підписника сторінки та від фоловера сторінки до споживача 

освітніх послуг факультету. 



У 1896 р. Елмер Левіс запропонував універсальну формулу AIDA  

(attention − interest − desire − action, увага − інтерес − бажання − дія), відповідно 

до якої реклама спочатку привертає увагу реципієнта, потім викликає інтерес і 

бажання придбати товар, після чого споживач здійснює купівлю [2]. Цю 

формулу використовують і сьогодні у копірайтингу. Ще одним основним 

правилом копірайтингу є те, що текст повинен бути авторським і унікальним, 

цікавим та інтригуючим. Вважаємо, що тексти у соціальних мережах для 

відповідності цьому правилу мають бути складені за моделлю рекламного 

впливу АІDА. Розберемо текст на сторінці факультету за 24.11.19 : 

«Пам’ятаєш, як нам з тобою було круто в суботу? Не пам’ятаєш?» – 

привернення та фіксація уваги аудиторії через мотивацію до спогадів. 

«Звичайно, адже круто нам буде у суботу 30 листопада!» – зародження 

інтересу в аудиторії, після чого виникає запитання: «Що буде у цю дату?». І 

одразу відповідь: «2 години тренінгу, який навчить тебе створювати якісний 

контент!» – інтерес. Далі пишемо мовою вигоди для аудиторії: «1.Професійні 

фотографи навчать впевнено тримати камеру. 2.Моделі навчать виглядати 

на світлинах, як Наомі Кембел. 3.СММщики – як створити з цього цукерку і 

просунути себе», – тут виникає бажання аудиторії потрапити на цей захід. І для 

закріплення: «Обов’язково реєструйся @visual_napoval», – дія.  

Окрім довжини, структури та наповнення тексту, ще дуже важливим є 

стиль написання. Так, спілкуючись із молодою аудиторією (цільова аудиторія 

сторінки – 17-22 роки) слід застосовувати таки засоби як жаргонізми, 

сленгізми, неологізми, професіоналізми (відповідно до освітніх напрямків 

факультету) та гумор. У тексті зі сторінки факультету за 10.12.19:  

«Як і обіцяли, знайомимось ближче!  

Зустрічають за візуалом!  

Естетика та інформаційність – ідеальна формула для кожного посту. 

Наша Аня надихається роботами Мікеланджело та переносить їх у світ 

Інстаграм. Що каже @ann.yatskiv : «Планую очолити Pinterest!»  

А проводжають за змістуалом!  

Копірайтер пише, редагує, ще over-мільйон разів редагує та нарешті 

редагує. А у свій вільний час Тоня ще раз редагує. Що каже @serischeva : 

«Давайте я вам краще напишу!» 

Про пости ще нагадати треба, а ще опитування влаштувати, а краще  

вікторину, а, ну і перерву зняти! Словом, у Лєни купа справ. А ще 

репостнуть треба! Що каже @lightening_._ : «Люблю нагадувати людям, що 

ранок добрий»  

У понеділок «Кейси», а у четвер «Кейси», глядіть, не переплутайте! 

Контент-менеджер Саша єдина в світі, хто знає, що в нас буде 

опубліковано через місяць. Що каже @sasha._sidorenko : «Є два правили успіху: 

1.Не розповідати все, що тобі відомо» 

Це і є наша команда! Чотири енерджайзера, які дуже раді  знайомству!  

А на вашу думку, скільки людей повинно займатися розвитком 

Інстаграм-сторінки? Пишіть кількість у коментарі!». 



У тексті за 10.12.19 ефективно поєднано написання мовою аудиторії із 

застосуванням «переверненої піраміди» та моделі AIDA.  

Отже, сфера копірайтингу активно розвивається та модернізується у наші 

дні під впливом соціальних мереж. Це мистецтво є обов’язковим у питанні 

залучення нових та у підтримці вже існуючих груп споживачів. Використання 

копірайтингу на сторінці факультету журналістики у Instagram є вдалим 

інструментом для продажу освітніх послуг. Ця діяльність у соціальних мережах 

підпорядковується тенденціям психологічного сприйняття інформації у наш 

час. Найвдалішими методами викладу матеріалу є застосування «перевернутої 

пірамиди», моделі рекламного впливу AIDA та написання тексту із 

застосуванням мовних засобів цільової аудиторії.  
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РЕКЛАМА В ДРУКОВАНИХ ЗАСОБАХ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ У 

ПОВОЄННІ ЧАСИ НА ПРИКЛАДІ ЗАПОРІЗЬКОЇ ГАЗЕТИ 

 «ЧЕРВОНЕ ЗАПОРІЖЖЯ» 

 

Одним з провідних видань Запоріжжя у повоєнні часи, була газета 

«Запорізька правда». Раніше газета мала назву «Александровская мысль». 

Вперше видання побачило світ 21 жовтня 1917 року. Архіви свідчать, що 

основною метою друкованого ЗМІ було формування нової ідеології населення 

та утвердження нової влади у Олександрівському повіті. У наступні десятиліття 

газета змінювала свою назву декілька разів. Сучасну назву – «Запорізька 

правда» (до цього «Червоне Запоріжжя») – газета отримала 1 січня 1957 року 

[2]. 

Проаналізувавши рекламу у газеті «Червоне Запоріжжя» в період 1945-

1955 років, можемо зробити наступні висновки: 



Місце реклами у газеті «Червоне Запоріжжя» було відведене у кінець 

номеру протягом 1945-1955 років. Починаючи с 1949 року активно 

застосовуються видільні рамки. Здебільш, оголошення були прямокутної 

форми (рідше квадратної) і розташовувались за принципом кількості 

оголошень, об’єму поданої інформації та за замовленням рекламодавця. Тобто, 

при малій кількості оголошень та малому об’єму інформації, рекламу 

розташовували по одному вертикальному стовпчику, а при поданні більш 

великого об’єму інформації, або якщо рекламодавець просив збільшити розмір 

його оголошення, створювалися додаткові вертикальні стовбці, що в цілому 

переходило у горизонтальну картину. В цілому, розташування реклами на 

останній сторінці сприяло більш ефективному сприйняттю оголошень 

споживачем. 

Вже в 1945 році застосовується прийом виділення жирним шрифтом або 

акцентування тексту за допомогою підкреслення лінією. Щодо заголовка, 

можемо стверджувати, що протягом десятиріччя заголовок рекламного 

повідомлення не створював інтригу, а лише відображав сутність рекламної 

пропозиції. У основному рекламному тексті протягом обраного періоду була 

наведена більш ретельна інформація про товар або послугу, без наведення 

аргументів переваг. Післявоєнний 1945 рік був насичений афішами театрів та 

кінотеатрів. Це було пов’язано з підтримкою культурного рівня суспільства. 

Введення державою культурно-просвітницької діяльності [3]. Вже в 1949 році 

з’являються рекламодавці товарів споживчого попиту [5]. А у 1955 році 

рекламні оголошення мотивують вступ до навчальних закладів Запоріжжя [7]. 

Упродовж п’яти років спостерігається розвиток культури та ринку, згідно з 

ним, зростає послуга та попит. 

У контексті соціокультурного підходу до аналізу реклами у повоєнні часи 

нам вдалося з’ясувати, що еволюція рекламних оголошень у друкованих 

засобах масової інформації залежить від тенденцій розвитку суспільства та 

держави в цілому.  
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ПАРАСОЦІАЛЬНА КОМУНІКАЦІЯ ЯК ФОРМА ДОВГОТРИВАЛИХ 

СТОСУНКІВ ГЛЯДАЧА ТА МЕДІА-ПЕРСОНИ 
 

Психологічна взаємодія глядача з медіа-персонами на екрані перебуває у 

фокусі вивчення комунікативістів з середини XX ст., однак й досі мало 

досліджена в українському журналістикознавстві. Через це виникає нагальна 

необхідність теоретичного та емпіричного осмислення явища в умовах 

вітчизняного телепростору. У тезах зроблено короткий огляд парасоціальної 

комунікації (ПСК), представлено історію вивчення питання та його медіа-

психологічні особливості. 
Дослідники Д. Гортон і Р. Воуль визначили PSI (parasocial interaction – 

парасоціальна інтеракція – ПСІ) як очевидну взаємодію між медіа-персоною та 

членами аудиторії. Така комунікація схожа на міжособистісну соціальну 

взаємодію, але має в основі слабші зв'язки. Ці відносини розвиваються з часом і 

зміцнюються з повторним переглядом продукту за участі телевізійної 

особистості [1].  Телебачення як аудіовізуальне середовище має більшу за інші 

ЗМК здатність створювати ілюзію особистої взаємодії. Д. Гортон і Р. Воуль 

вважали, що парасоціальна інтеракція відбувається передусім між глядачем і 

медіа-персоною, що безпосередньо звертається до аудиторії, говорить та діє 

адресно, як, наприклад, інтерв’юери, ток-шоу-хости або ведучі новин [1, с. 216].  

Якщо основоположники теорії ПСІ говорили про парасоціальну 

інтеракцію як про квазісоціальну взаємодію під час перегляду, то наступні 

розробки довели, що комунікація між глядачем і медіа-персоною може 

формувати довгострокові зв’язки – PSR (parasocial relationships – парасоціальні 

стосунки, паракомунікація – ПСК). Такі висновки зробили Д. Гортон і 

В. Штраус, зазначаючи, що тривала парасоціальна комунікація все одно має 

однобічний характер, бо глядач напряму спостерігає за діяльністю медіа-

персони, однак телевізійна персона може лише здогадуватися про те, яку 

реакцію викликає у споживача [2]. Парасоціальна взаємодія є найбільш 

ефективною саме в телевізійному контексті через повторювану природу цього 

медіа-середовища та можливість розвитку образів медіа-персон [1], [2]. 
Згідно з роботою Д. Гортона та Р. Воуля, парасоціальна комунікакція – це 

найбільш поширена форма стосунків із телевізійною персоною, адже вона була 

виявлена в дорослих, підлітків і дітей. ПСК здебільшого визначається як уявна 

дружба, яку глядачі формують із медіа-персонами. Початкові дослідження 

парасоціальних взаємодій були натхненні зв'язками, які формують люди з 

ведучим телевізійних новин, оскільки «анкермени» сприяють ілюзії близькості 

за допомогою постійного погляду в об'єктив камери [наприклад, 3]. Одним із 

поведінкових проявів цієї очікуваної взаємодії є те, що глядачі можуть 

розмовляти зі своїми телеекранами так, ніби телевізійна особа присутня в 

кімнаті [4]. На афективному рівні глядачі також можуть відчувати себе так, 



ніби вони знайомі з телеперсонами так само, як з реальними друзями і сусідами 

[3]. 
Ідея, що глядачі опосередковано взаємодіють з медіа-фігурами, не 

виринула нізвідки, повністю сформована Д. Гортоном та його колегами. І хоча 

першою науковою працею з теми парасоціальної комунікації вважають роботу 

Д. Гортона та Р. Воуля «Масова комунікація та парасоціальна інтеракція: 

спостереження близькості на відстані», наявні теоретичні зв'язки з попередніми 

дослідженнями в галузі комунікації. Так на формування цієї концепції значно 

вплинув символічний інтеракціонізм, особливо поняття соціальної 

самосвідомості [5]. Воно має вирішальне значення для розуміння 

парасоціальної комунікації. 
Символічний інтеракціонізм є фундаментальною парадигмою соціальних 

наук, який було розроблено у Чиказькій школі соціології на початку ХХ ст. 

Батьки-засновники цієї ідеології Ч. Кулі та Дж. Мід [5] досліджували поняття 

«ідентичності» та запропонували гіпотезу, згідно з якою ідентичність 

формується у взаємодії з навколишніми. Найбільш важливою для PSI-теорії є 

книга Дж. Міда «Розум, Я і Суспільство», що стала основою для більшої 

частини роботи Д. Гортона та колег. Через взаємодію з іншими людьми, 

особистість навчається різноманітних ролей, які може відігравати в суспільстві. 

Однак людина бере на себе лише ту роль, яка необхідна у конкретний момент, а 

деякі «ролі» можуть взагалі ніколи не використовуватися [5]. 
Таким чином, парасоціальна комунікація є формою довготривалих 

стосунків між глядачем та медіа-персоною і виявляє риси, подібні до 

міжособистісної комунікації, проте характеризується однобічністю та 

ілюзорністю. 
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НАПИСАННЯ КОНТЕНТ-ПЛАНУ ЯК ЗАПОРУКА ВДАЛОГО ТА 

ЯКІСНОГО ПОСТИНГУ 

 

Соціальні мережі – це один із найкращих способів роботи над репутацією 

та взаємодією з аудиторією. Український дослідник С.  Івашньова «соціальну 

мережу» розуміє як віртуальний майданчик, що забезпечує своїми засобами 

спілкування, підтримку, створення, розбудову, відображення та організацію 

соціальних контактів, зокрема й обмін даними між користувачами [1]. Один із 

головних факторів створення або підтримки репутації  та взаємодії з 

аудиторією – це якісний контент. Дослідження правильності складання та 

якості написання контент-плану для соціальних мереж в Україні є 

маловивченим питанням. В основному це рекомендації від SMM-фахівців. 

Тому тема нашого дослідження є актуальною. 

Контент-план – це заздалегідь складений графік публікацій у вигляді 

таблиці для соціальних мереж, блогу чи сайту,  в яку вносять теми для статей 

або постів, а також день і час їх розміщення. Вміння складати контент-план є 

обов`язковим для тих, хто  цінує свою аудиторію та власний контент. Складати 

контент-план необхідно для того, аби: по-перше, зекономити час, адже контент-

план прописується зазвичай на місяць; по-друге, до кожного посту можна 

завчасно підібрати фотографію чи дизайн зображення, створивши єдиний стиль 

на сторінці; по-третє, у будь-який час можна відслідкувати, який матеріал 

готується та коли він буде опублікований. Контент-план створюється у вигляді 

таблиці, у яку треба внести текст постів, назви рубрик і тем, добірка референсів 

(ідей для фотографій), дата і час викладення. Саме цей пункт грає важливу 

роль.  

Повідомлення, опубліковані в понеділок, середу і четвер, показують 

найбільш високий рівень залученості в порівнянні з іншими днями, а в неділю 

аудиторія найменш активна. Загалом, публікації, зроблені у вихідні, показують 

низький рівень залученості. У будні аудиторія найбільш активна, найкращий 

час – ранок понеділка. Сплески активності спостерігаються вранці, між 7 і 9 

годинами, і у вечірні години з 17:00. Бажано уникати публікацій в робочий час 

із 15 до 16 годин. У вихідні дні постинг необхідно починати пізніше – з 11 

години [2]. 

Важливо робити контент різним, аби підписники сторінки не втратили 

цікавість, а власники – активність та охоплення. Існують такі типи контенту: 

1. Інформаційний – головне завдання якого – завойовувати довіру 

споживачів вашого контенту.  

2. Контент, що продає. Його мета – підштовхнути потенційного покупця 

до рішення, що ваш товар – це саме те, що йому потрібно. Навіть якщо сторінка 

не має на меті продавати матеріальний товар, але такі пости повинні 



переконувати – чому аудиторія повинна обрати саме цю сторінку для перегляду 

та залишитися тут.  

3. Освітній (навчальний, або корисний) контент. Орієнтований на те, щоб 

показати, наскільки добре ви орієнтуєтеся в своїй сфері та посилити довіру 

підписників. 

4. Розважальний контент – це те, чого хочуть люди в соцмережах в першу 

чергу. Зацікавивши підписників, і створивши їм гарний настрій, ви можете 

розраховувати на те, що і решта пропонованої вами інформації не залишиться 

без уваги [3]. 

Отже, для написання постів для соціальних мереж потрібна 

відповідальність, час, грамотність, гарна уява, креатив, вміння якісно подати 

інформацію. Усі ці навички можна і варто розвивати, аби покращувати власний 

контент. А написання контент-плану є необхідним для сучасних власників 

соціальних мереж для економії часу та забезпечення регулярності публікацій 

корисних для вашої цільової аудиторії матеріалів.  
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ПРОСУВАННЯ В INSTAGRAM: ОСНОВНІ ЗАСАДИ КОПІРАЙТИНГУ 

 

Дослідженням копірайтингу займалися і вітчизняні, і зарубіжні науковці, 

зокрема такі як: Я. Іщенко, К. Пекар, Н.  Підмогильна, О.  Левщанова, 

О. Лизунова, О. Реп’єв та ін. Вони досліджували історію походження і 

становлення цієї галузі знань, особливості професії «копірайтер» та її 

різноманітні прояви. 

Так, О. Реп’єв твердить, що копірайтинг виник разом із зародженням 

самої реклами. Саме через це дослідник відносить давньоримські таблички до 

одних із перших копірайтів, а середньовічних глашатаїв до перших 

копірайтерів [3]. Але, зауважимо, що копірайтинг сьогодні трансформувався – 

це, в першу чергу, написання основних текстових матеріалів, слоганів, текстів 

для розсилок, наповнення веб-сайтів, заголовків, прес-релізів, ключових фраз 

тощо [1]. Так, дослідники виділяють такі види копірайтингу (залежно від цілі): 

SEO-копірайтинг – текст створюється для пошукової оптимізації веб-сайту; PR, 
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або рекламний копірайтинг – створення текстів для реклами товару або 

послуги; контент – стосується інформаційного наповнення веб-сайтів [2]. 

Також надзвичайно цікавим сьогодні є написання постів для соціальних мереж. 

Проте, наукових робіт, які б досліджували специфіку роботи копірайтера в 

соціальних мережах загалом, і в мережі Instagram зокрема  сьогодні бракує. Це і 

зумовило актуальність теми нашого дослідження. 

В Україні однією з найпопулярніших соціальних мереж серед молоді, 

студентів є Instagram. Тож вибір саме цього каналу просування зумовлений 

його актуальністю. 

Процес копірайтингу в соціальних мережах та власне в Instagram є 

невід’ємною частиною просування сторінки, адже текстові матеріали – це та 

інформація, на основі якої споживач і робить висновки про якість наповнення 

акаунту, приймає рішення, чи варто за ним слідкувати. Саме від гарної їх 

підготовки і залежить, наскільки популярною буде сторінка, а також, наскільки 

ефективно повідомлення дійде до свого адресата.  

Щоб створити якісний інформаційний контент потрібно дуже точно 

розуміти цільову аудиторію, її потреби, якості та уподобання. Аудиторія 

сторінки факультету журналістики ЗНУ в Instagram ділиться на сегменти, а 

саме: студентів факультету, абітурієнтів, батьків, викладачів. Тож при 

створенні контент-плану, а також інформаційного наповнення необхідно 

забезпечити інформаційні потреби вказаних цільових груп. 

Для студентів на сторінці факультету важливо бачити якісну та корисну 

інформацію та новини. Для абітурієнтів цікаво дізнатися більше про перебіг 

навчального процесу, освітні програми, перспективи при вступі, інформацію 

щодо вступної кампанії. Викладачі цікавляться досягненнями студентів, 

новинами та слідкують за заходами, що проводяться. Батьки ж люблять 

дивитися на інформацію щодо перебігу навчального процесу та можливості, які 

факультет та університет надає їхнім дітям. Розважальний контент цікавий усім 

сегментам аудиторії, бо такий тип публікацій створює сприятливий емоційний 

фон, а ще він швидко розповсюджується завдяки ефекту «сарафанного радіо». 

Для кожного сегменту аудиторії на сторінці факультету журналістики 

ЗНУ передбачені рубрики, що будуть їм цікаві: новини, корисне, інтерв’ю, 

абітурієнту, кейси, інтерактивні пости та дайджест новин. 

Новини – нерегулярна рубрика, пости до якої з’являються по мірі 

надходження інформаційних приводів. Її наповнення – це розповідь про події, 

що відбулися на факультеті, досягнення студентів. Оголошення про майбутні 

заходи також можна віднести до цієї рубрики. Такі публікації цікаві усім 

сегментам аудиторії. 

Корисне – інформація, що є цікавою та може згодитися під час навчання 

та практики. У цій рубриці публікуються підбірки різних ресурсів, що варті 

уваги, поради щодо навчання, розповідь про різні тренди, підбірки кінофільмів 

професійного спрямування тощо. Цей розділ розрахований більше на студентів, 

хоча інтерес викладачів до нього також є. 

Інтерв’ю – це запитання студентам факультету, а також випускникам. У 

рубриці розповідається про студентське життя, проходження практик, 



можливості, що дає факультет. Вона розрахована на абітурієнтів, бо так вони 

можуть дізнатися більше про життя ЗВО, викладачам же цікаво дізнатися, чим 

живуть студенти та що вони думають про навчання, батьки можуть побачити 

перспективи для своїх дітей, а студенти дізнатися про життя їхніх друзів з 

факультету. 

Абітурієнту – рубрика, що доносить інформацію про особливості 

вступної кампанії, розповідь про освітні програми факультету тощо. Цільова 

аудиторія таких публікацій – абітурієнти та їхні батьки. 

Кейси – публікація проєктів, що втілюють в життя студенти, детальна 

інформація про їхні презентації та досвід. Розрахована на студентів та 

викладачів. 

Інтерактивний пост – це публікації із загадками з вікторинами, загадками 

та жартівливими опитуваннями. Рубрика розрахована на підвищення 

інтерактивного відгуку аудиторії, її аудиторією є студенти і викладачі. 

Дайджест новин – підбірка подій зі світу журналістики та медіа загалом. 

Нею цікавляться викладачі і студенти. 

Створення текстів для соціальної мережі Instagram має свою специфіку. 

Адже для неї є власні особливості сприйняття та споживання інформації. Також 

внутрішні механізми самого ресурсу грають неабияку роль при просуванні. 

Важливо пам’ятати і про обсяг текстових матеріалів. Так як аудиторія 

зазвичай проглядає текст, а не вчитується повністю, дуже важливо подавати 

тільки найголовнішу інформацію. При створенні підбірок, наприклад, не варто 

додавати більше п’яти позицій. Поданню коротких матеріалів сприяє і ліміт 

знаків під публікацією у соціальній мережі Instagram – 2200 одиниць. У кінці 

текстів потрібно ставити запитання аудиторії, дізнаватися їхню думку щодо 

зазначених в матеріалі позицій тощо. Це робиться для того, щоб отримувати 

відгуки у вигляді коментарів. Такі відгуки є важливими для просування 

сторінки, адже вони покращують її статистику, підвищують шанси потрапляння 

в рекомендації іншим користувачам. 

Щоб підвищити ефективність сприйняття тексту можна додавати 

особливі графічні елементи – смайли. Вони слугують як розділові елементи та є 

маленькими ілюстративними знаками, що задають тон повідомлення та його 

емоційну структуру. Так смайли «зашивають» певну емоцію у публікацію. 

Як відомо, текст варто ділити на абзаци під час підготовки матеріалів. 

Проблемою сьогодні залишається те, що в Instagram відсутніми є вбудовані 

інструменти для налаштування абзацних відступів. Така здавалося б неважлива 

деталь грає величезну роль у сприйнятті повідомлення та легкості його 

зчитування аудиторією. На допомогу можуть прийти можливості тексту, а саме 

використання невидимого знаку, який і грає роль абзацного відступу. Тексти з 

його використанням виглядають набагато акуратнішими та легшими для 

прочитання. 

Отже, копірайтинг – це невід’ємний складник просування факультету 

журналістики ЗНУ в Instagram. Незважаючи на те, що визначення цього 

поняття з’явилося відносно недавно, людство користується цим інструментом 

вже довгий час. Під час створення текстових матеріалів необхідно пам’ятати 



про аудиторію, на яку спрямоване повідомлення: враховувати її інтереси за 

допомогою спеціальних рубрик, що будуть їм цікаві, писати тексти зрозумілою 

мовою, готувати актуальну інформацію, яка виявиться цікавою тощо. 

Оформлення тексту також грає дуже важливу роль при підготовці публікацій. 

Текст не має бути надто довгим, повинен бути розбитим на абзаци. Смайли 

допомагають викликати потрібний емоційний відгук. 
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РОЛЬ ГРАФІЧНОГО ДИЗАЙНУ У ФОРМУВАННІ ФІРМОВОГО 

СТИЛЮ 

 

В сучасному світі, де існує велика кількість доступних програм, кожен 

охочий може стати дизайнером. Зібрав картинки, шаблонні фірмові знаки в 

програмах і ось готовий фірмовий стиль. Але чи насправді таких людей можна 

називати дизайнером. Ми бачимо логотип, фірмовий знак, візитівки тощо, але 

чи правильно вони зроблені, чи правильний сенс вкладено, чи правильні 

асоціації підібрані. 

Тому, щоб виділятись від конкурентів, мати якісний, унікальний та 

правильний з усіх параметрів фірмовий стиль, потрібно звернутись до послуг 

графічного дизайнера. Не просто людину ,яка може в онлайн програмах зліпити 

щось з готових макетів. А який індивідуально для вас в професійних програмах 

розробить айдентику, який вчився і знає про всі тонкощі цієї роботи. 

Дана тема присвячена фірмовому стилю,його складової та правилам створення.  

Фірмовий стиль є важливою частиною у створенні комерційної та 

некомерційної продукції, послуги, відомої особистості тощо.  

Метою нашого дослідження є аналіз фірмового стилю на прикладах 

відомих брендів. 



Фірмовий стиль або айдентіка – це набір візуальних і графічних 

елементів, мета яких виділити компанію, створити індивідуальний образ, що 

запам’ятовується. 

В складову айдентики входять: логотип, фірмовий знак, слоган, кольори, 

фірмовий персонаж, брендбук, візитівки та інше. Кожен з цих елементів є 

важливим доповненням одного цілого. Головна мета – привернути увагу, 

запам’ятатись, створити позитивний імідж, продати. Фірмовий стиль – обличчя 

кампанії, тому спочатку потрібно перевірити внутрішній світ, зрозуміти чим 

живе компанія, його принципи та цілі. Скласти портрет цільової аудиторії, 

виокремити особливості, УТП та які проблеми вирішує цей продукт для 

клієнта. Цю інформацію ви можете дізнатись завдяки заповненим брифом 

замовника. 

Бриф – коротка письмова форма документа погоджувальної порядку між 

замовником та виконавцем, в якому прописуються основні параметри 

співпраці: майбутнього програмного, графічного, медійного або якого-небудь 

іншого проекту; технічне завдання, яке необхідно скласти перед початком 

планування рекламної кампанії. 

Після укладання брифу та осмислення, що саме потрібно отримати в кінці 

роботи, приступаємо до створення айдентики. 

Потрібно розуміти, що хоч візуальна складова є важливою,але не 

головною у створенні фірмового стилю. Якісна айдентика поєднує у собі 

сукупність правил, аналізу, смаку, інновацій тощо. Тож важливо пам’ятати про 

правила створення айдентики. 

По-перше, фірмові знаки потрібно робити через модульну сітку. Завдяки 

цьому він буде пропорційний, рівний та виглядатиме професійно. 

Фірмовий знак- зареєстрована символіка товарів певної фірми, підприємства, 

що відрізняє їх від продукції інших підприємств, фірм. Власник товарного 

знака має виключне право на його використання. Це право охороняється 

законом. 

По-друге, потрібно знати правила до печатної підготовки. Щоб б не 

виникло проблем з вже роздрукованими матеріалами, на які ви потратили 

кошти, заздалегідь дізнайтесь правила макету візитівок тощо. 

Третє, важливо створити бренд бук вашої кампанії. Їх роблять не лише 

для солідності, а для зручності. В ньому повинно бути прописано як можна \ 

неможна розміщувати ваш фірмовий знак, який самий маленький \ великий 

розмір можна ставити для вашого логотипу. Там прописані ваші кольори, які 

неможна змінювати. Важливою буде інформація  цінності, історії  та місії 

кампанії. 

Четверте, шрифти мають бути підібрані доречно до айдентики. Можна 

завантажити шрифти чи замовити унікальний шрифт для вашого бренду. 

Особливо правильно буде зробити свій шрифт для логотипу. Щодо 

завантаження, потрібно перевіряти безкоштовні шрифти, чи не були вони 

вкрадені, що б вам не було висунуто скаргу про авторське право. Це 

стосується,не лише шрифтів, а також фотографій, назв, мелодій, пакування 



продукту тощо. Тому потрібно завжди перевіряти все вище перелічене на 

наявність авторського права. 

Також, не слід забувати, що психологія є не менш важливим елементом 

айдентики. Фірмовий знак та назва повинна асоціюватись з товаром. Тоді 

людям з самої назви буде легше ідентифікувати, що саме продають,чи 

пропонують ті чи інші компанії. Психологія кольору впливає підсвідомо,тому 

дуже важно підібрати правильні фірмові кольори. Вони повинні повністю 

підходити під саму марку та під її цільову аудиторію. Наприклад, для дітей не 

буде доцільно використовувати червоні тони, а для автосалонів – рожевий. 

Це основні елементи структури фірмового стилю, але їх дуже багато і 

потрібно розглядати конкретно кожну. 

Отже, ми бачимо що фірмовий стиль – це не лише потік натхнення 

дизайнера. Це важка та клопітлива праця над збором інформації, перевірок на 

плагіат, створення індивідуальності бренду та сукупність правил. Кожен з 

пунктів фірмового стилю потребує багато уваги та знань загальних правил 

створення кожного елемента. Щоб правильно асоціюватись в думках людей та 

гарно запам’ятатись. В створенні якісної «обкладинки» бренду потрібно 

володіти хоча б базовими знаннями психології,реклами та дизайну. Фірмовий 

стиль – це те що приверне увагу клієнтів до вашого продукту, буде створювати 

довіру до бренду та закарбується в пам’яті. Це найважливіший інструмент 

реклами. 
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КУЛЬТУРНА ТЕМАТИКА В УКРАЇНСЬКИХ ОНЛАЙН МЕДІА 

 

Публікації на теми культури в онлайн медіа українського сегменту 

мережі Інтернет набувають все більшого розповсюдження. Залучення 

соціальних медіа до створення і дистрибуції контенту на культурну тематику 

сприяє цій тенденції, оскільки таким чином у медіапросторі з’являються нові 

якісні форми подачі інформації, що й приваблює сучасну аудиторію.  
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Онлайн ЗМІ відіграють значну роль у культурному обміні, у вихованні 

молоді, а також у процесах управління різними галузями соціальної сфери.  

Як зазначає В. Іванов, «…інформація є глобальною проблемою 

сучасності, тому що саме від неї залежить успішне функціонування суспільства. 

Крім того, інформаційна взаємодія різних груп людства – найважливіша форма 

соціальної взаємодії. Саме від цього залежить суспільний прогрес» [1, с. 9-10]. 

Саме розвиток інформаційних технологій, зокрема інтернету, призвів до 

кардинальних змін у медіасфері. 

Відзначимо, що культурна тематика в онлайн медіа дуже актуальна серед 

молоді. Культура як явище перебуває у постійній динаміці та розвитку, 

перманентно змінюється на потребу сучасної аудиторії, її інтересам та 

вподобанням. Отож, публікації на культурну тематику допомагають засобам 

масової інформації бути завжди актуальними. Те, що ця тема популярна серед 

молоді означає, що аудиторія таких ЗМІ широка й активна. Такі мас-медіа 

виконують просвітительську, виховну функцію, бо теми культури актуальні для 

будь-якого покоління [2, с. 36-37 ].  

У багатьох друкованих та інтернет-ЗМІ культурі відведено окремий 

розділ, який часто так і називається – «Культура». І навіть якщо такої рубрики 

немає, про найважливіші події культурного характеру можна дізнатись у 

розділах «Суспільство», «Актуально», «Погляд» тощо. Але у них роль 

публікацій на тему культури може бути звужена до розважальної. 

Тенденція українських видань полягає й у тому, що журналісти більше 

тяжіють до новинних матеріалів, де простіше знайти «сенсацію». А сучасна 

культорологічна журналістика потребує ґрунтовних матеріалів, об’єктивного й 

прискіпливого розгляду, з оцінками і прогнозами.  

Так, наприклад, у інтернет-ЗМІ «Україна молода» і «Громадський 

простір» культурна тематика представлена крізь призму актуальних подій у 

світі культури, проблеми та питання культури розглядаються в аналітичних та 

інформаційних матеріалах. Звернення до актуальних проблем культурної 

практики, їх усебічний аналіз, залучення коментарів фахівців, оцінок експертів, 

доповнення текстової інформації зображальними елементами – потужні засоби 

впливу на цільову аудиторію. 

 «Україна молода» – інформаційно-політична газета, яка вміщує 

репортажі, інформаційні повідомлення, аналітичні статті політичного й 

економічного характеру, морально-етичні та історичні нариси, огляди 

(мистецькі, спортивні), зрідка матеріали «жовтої преси» (рубрика 

«Калейдоскоп» – із життя «публічних» людей). Нариси, побутово-господарські 

добірки, офіційні повідомлення. Крім інформаційних текстів, є також 

аналітичні статті політичного, економічного спрямування, якісні розважальні 

дайджести. 

У газеті «Україна молода» розкриття культурної тематики відбувається 

через проблеми гуманізму, екології, побуту, моралі, етики, тощо.  

Багато уваги редакція звертає на описання культурних подій в країні, 

зокрема, «Гогольфесту». Досить чітко описується діяльність численних 

гастрольних колективів, сольні концерти різних за жанрами виконавців, 



спектаклі місцевих аматорів подаються на сторінках газети повно та 

деталізовано. Важливо зазначити, що творчі зустрічі з музикантами, 

літераторами, режисерами, щоденні відкриття різних ансамблів і театрів, 

перегляди фільмів зробили «Гогольфест» значною культурною подією України. 

Журналісти «України молодої» особисто дають оцінку мистецьким 

творам, подіям і явищам, що є досить доречним тоном для газети і підвищує її 

авторитет серед читачів, адже культурна тематика одна з найулюбленіших 

серед молодіжної читацької аудиторії. «Україна молода» подає безліч 

інформації про фестивалі і культурні події для молоді. Зустрічаються 

матеріали, де висвітлюється тема сім'ї як осередку любові та прояву справжніх 

якостей особистості. Не забувають журналісти помічати події і в світі «шоу-

бізнесу». 

Якщо казати про портал «Громадський простір», то це 

багатофункціональна веб-платформа для розвитку громадських та молодіжних 

організацій України. Там культурна тематика висвітлюється через 

інформування про важливі новини, події й новації для людства. Наявні замітки 

про вистави, кіно, тощо. Журналісти цього порталу постійно шукають корисну 

інформацію  – афіші культурних заходів в різних містах, можливості навчання 

та розвитку за кордоном, участь в міжнародних проєктах, конкурсах, 

конференціях тощо. Також у виданні є авторські матеріали «Громадського 

Простору» і багато з них саме про культуру (репортажі, відгуки з громадських 

заходів, інтерв’ю, аналітичні, навчальні матеріали).  

Отже, культурна тематика в українських онлайн медіа незважаючи на 

постійну увагу вітчизняних та зарубіжних вчених все ще залишається 

малодослідженою, але дуже цікавою. Цим і обумовлена необхідність 

подальших наукових досліджень цієї сфери журналістики. 
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ ДО 

ПИТАНЬ ЕКОЛОГІЇ 

 

Останні тенденції сучасного суспільства змушують людей замислюватися 

над проблемами екології та починати вживати заходів, які покращать стан 

навколишнього середовища. Важливу роль в процесі обізнаності відіграє 

соціальна реклама. Міжнародні фонди та організації об’єднуються з 



рекламними та дизайнерськими агенціями задля того, щоб привернути увагу 

світової спільноти до питань, від яких залежить майбутнє нашої планети. 

Сучасні технології дозволяють робити такі рекламні продукти, які зможуть 

набрати більше охоплення, ніж при традиційних каналах комунікації. Тож 

соціальна реклама з категорії специфічного контенту переходить до категорії 

повсякденного, стає звичною частиною життя людей, впроваджуючи ідеї в їх 

свідомість.  За допомогою емоційного впливу питання екології з абстрактної 

площини переходять в конкретну, пов’язану безпосередньо с реципієнтом. Так 

соціальна реклама не просто інформує про проблему, а створює стимул для дії, 

що робить її надзвичайно ефективним інструментом формування соціальних 

навичок та екофрендлі-поведінки.  

Метою нашого дослідження є аналіз соціальної реклами екологічної 

тематики.  

Згідно з ЗУ «Про рекламу» соціальною рекламою вважається інформація 

будь-якого виду, поширена в будь-якій формі, спрямована на досягнення 

суспільно корисних цілей, популяризацію загальнолюдських цінностей 

поширення якої не має на меті отримання прибутку [1]. Рада з реклами США 

(Ad Council), яка займається питаннями соціальної реклами, дає таке 

визначення: соціальна реклама – це реклама, яка служить інтересам 

суспільства. Мета таких оголошень - освіта та усвідомлення важливих 

соціальних проблем задля того, щоб змінити ставлення та поведінку 

громадськості та стимулювати позитивні соціальні зміни [2].  

Докторович М. О. бачить місію соціальної реклами в зміні поведінкової 

моделі соціуму. Метою соціальної реклами є гуманізація соціуму та 

формування моральних цінностей. Предметом – ідея, володіння певною 

соціальною цінністю [4]. 

Інформаційний ресурс Environmental Technology виділив 5 основних 

екологічних проблем станом на 2019 рік, до яких увійшли проблема 

біорозмаїття, забруднення води, знищення лісонасаджень, забруднення 

навколишнього середовища та зміни клімату [3].  

Біорозмаїття - найскладніша і найважливіша особливість нашої планети. 

Але зі збільшенням глобального потепління, забруднення та вирубки лісів 

біорозмаїттю загрожує небезпека. Всесвітній фонд дикої природи (WWF) разом 

з рекламною агенцією Stellar розробили серію мінімалістичних плакатів, яка 

привертає увагу до проблеми жорстокого ставлення до тварин. Слоган кампанії 

«Не руйнуй їх життя заради свого задоволення» закликає зрозуміти, що 

тваринний світ дуже залежний від людських рішень, і ми не повинні 

використовувати їх як сировину або об’єкт розваги. Кольорове рішення 

нейтральне з акцентами. Сіро-синій градієнтний фон не відволікає увагу від 

ілюстрацій, а лише підкреслює центрову композицію. Техніка колажу створює 

ефект реалістичності в образах, які неможливо відтворити в житті. Все це 

робить рекламу емоційною та трендовою, що сприяє її поширенню.  

Проблему забруднення води та її наслідки ілюструє рекламна кампанія 

«Серійний вбивця», розроблена Miami Ad School. На п’яти постерах дизайнери 

зобразили скелети жителів моря в предметах, які їх вбивають - пластикових 



пакетах, пляшках, контейнерах, склянках. Проект повністю підтримує моду на 

мінімалізм, обираючи спокійні кольорові рішення – білий фон та природні 

кольори води у наповненні пластику. Афективну функцію виконують 

зображення мертвих тварин. Відтворення сенсу через скелети робить рекламу в 

міру шокуючою та прийнятною для більшості соціальних груп. Освітня 

функція втілена в тематичних фактах, які є на кожному з плакатів.    

WWF поєднали проблеми знищення лісонасаджень та забруднення 

навколишнього середовища в кампанії «Дерева - наше джерело життя». Слоган, 

вбудований як фундамент мегаполісу, відповідає за основний меседж – «Ми 

живемо там, де колись жили вони». Яскравість кольорів та 3D-текст роблять 

рекламу 2014 року актуальною і в наш час. Фентезі-колаж вирізняється з-поміж 

більш мінімалістичних, простих постерів. Відсутність емоційної провокації 

компенсується естетичною функцію. Плакат викликає асоціацію з кіно-

індустрією, що забезпечує потрібну запам'ятовуваність.  

Організація Greenpeace висвітлила проблему зміни клімату та 

глобального потепління в серії постерів «Зупинимо глобальне потепління». На 

плакатах дизайнери змусили потонути найвідоміші туристичні об’єкти 

сучасності: Статую Свободи, Біг-Бен, Єгипетські піраміди та Сфінкса. Вдалою 

рекламу роблять реалістичність фото-колажу та зв'язок зі світовою культурою, 

яка близька кожному. Постери пробуджують певне почуття патріотичності без 

прямого зв’язку з національною приналежністю, адже дивлячись на іноземні 

пам’ятки людина згадує символи своєї батьківщини.   

Проаналізувавши соціальну рекламу в актуальних для сьогодення 

напрямах можемо зробити висновок, що за наявності сильної емоційної 

складової в рекламному повідомленні візуальне зображення носить 

мінімалістичний характер. В зворотньому випадку афект створюється 

максимально яскравою візуальною складовою. Кожен з розглянутих рекламних 

продуктів відповідає вимогам сучасності зовнішньо та ідеологічно, що робить 

контент потенційно цікавим для громадськості.  
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МОВНІ КВОТИ НА УКРАЇНСЬКОМУ РАДІО 

 

Сьогодні україномовні пісні стали більш звичним явищем для слухачів і 

більшою мірою це завдяки впровадженню закону щодо мовних квот. Закон був 

прийнятий 8 листопада 2016 року і передбачав поступове збільшення частки 

україномовних пісень від 25% до 35%. 

У Законі України «Про внесення змін до деяких законів України (щодо 

частки музичних творів державною мовою в програмах телерадіоорганізацій)» 

передбачено наступне: «Телерадіоорганізації при здійсненні радіомовлення (за 

виключенням випадку, передбаченого частиною третьою цієї статті) повинні 

забезпечувати частку пісень (словесно-музичних творів) (далі – пісні) 

державною мовою не менше 35 відсотків від загального обсягу пісень 

поширених протягом доби, зокрема не менше 35 відсотків від загального обсягу 

пісень, поширених у кожному проміжку часу з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 

години» [1]. 

Ми дослідили частку україномовних пісень і для аналізу обрали три 

радіостанції: «Країна FM», «Мелодія FM» і «Русское Радио Україна». 

Згідно з моніторингом, проведеним Національною радою з питань 

телебачення і радіомовлення у період з листопада 2016 року по лютий 2019 

року, ці радіостанції мали наступні показники частки україномовних пісень 

станом на 2019 рік: «Країна FM» – 100%, «Русское Радио Україна» – 45%, 

«Мелодія FM» – 29%. [5].  

 

Музика в ефірі радіостанцій станом на 24.03.2020, 10:00-11:00 

 Країна 

FM 

Мелодія FM Русское 

Радио Україна 
Усього пісень 16 14 12 
Українською 

мовою 
16 5 4 

Російською 

мовою 
0 0 8 

Англійською 

мовою 
0 9 0 

% 

українських пісень 

від загальної к-сті 

100% 35,7% 33,3% 

 

Тож, як бачимо, радіостанція «Країна FM» продовжує транслювати 

музику виключно українською мовою (100%). «Мелодія FM» транслює 

переважно пісні англійською мовою, але все одно частка україномовних пісень 

відповідає заданим нормам (35,7%). «Русское Радио Україна» транслює 



здебільшого  російськомовні пісні, частка україномовних пісень близька до 

норми (33,3%).  

Також варто звернути увагу на пункт 3 статті 9 згаданого вище закону, в 

якому зазначається, що «частка пісень офіційними мовами Європейського 

Союзу відповідно до умов ліцензії становить не менше 60 відсотків загального 

обсягу пісень, поширених протягом доби, а також не менше 60 відсотків 

загального обсягу пісень, поширених у кожному проміжку часу між 07.00 та 

14.00 і між 15.00 та 22.00, повинні забезпечувати частку пісень державною 

мовою не менше 25 відсотків загального обсягу пісень, поширених протягом 

доби, а також не менше 25 відсотків загального обсягу пісень, поширених у 

кожному проміжку часу між 07.00 та 14.00 і між 15.00 та 22.00». [1]. 

Оскільки 35 % україномовних пісень має становити загалом у проміжку 

часу з 7.00 до 14.00 та з 15.00 до 22.00 години, то можна зробити висновок, що 

радіостанції дотримуються заданих норм. А це у свою чергу сприяє 

популяризації українських виконавців, музики та мови. 
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РОБОТА ЖУРНАЛІСТА В КАДРІ: СТЕНД-АП ЯК СКЛАДОВА 

ТЕЛЕРЕПОРТАЖУ 

 

В інформаційному просторі України вплив телебачення відіграє все більш 

важливу роль. Традиційно репортаж є одним із найпопулярніших жанрів, що 

використовується тележурналістами, адже через такий вибір, частіше всього, 

аудиторія різна за віком отримує новини з усього світу. Це також пояснюється 

особливостями жанру, що відкривають широкі можливості перед автором 

матеріалу та глядачем. У цьому плані одне з ключових місць належить такому 

важливому структурно-змістовому прийому сучасної тележурналістики, як 

стенд-ап. 
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https://www.nrada.gov.ua/infographics/integralni-pokaznyky-obsyagu-pisen-ukrayinskoyu-movoyu-lystopad-2016-lyutyj-2019/
https://www.rusradio.ua/


Англійське дієслово «standup» буквально означає «вставати по тому, як 

ви сиділи». Термін «стенд-ап» (від англійського «stand-up» означає «стійка») 

науковець І. Мащенко тлумачить як «знятий на місці події крупний план 

репортера, що є візуальним свідченням його присутності там» [4, 398], а В. Цвік 

як «монолог в кадрі» та «розповідь кореспондента з місця події – за слідами 

події чи в її очікуванні» [6, стр. 222]. 

В телерепортажі стенд-ап є необхідним елементом і є доцільним через 

декілька причин: 

— підкреслити, що репортер дійсно перебуває там, де відбувається подія; 

— сконцентрувати увагу аудиторії на найбільш вагомих фактах та 

аргументах; 

— підсумувати викладену попередньо інформацію чи розповісти про 

перспективи розвитку цієї події; 

— зробити плавний перехід від однієї частини сюжету до іншої; 

— розв`язати проблему нестачі або ж повної відсутності цікавого 

відеоряду [3]. 

Взагалі головна функція журналіста - комуніканта (того, хто передає 

інформацію) – це встановлення й підтримання контакту з комунікатом (тим, хто 

отримує інформацію). Тобто, аудиторія може прирівнюватися до співбесідника. 

[5, стр. 27]. Саме завдяки використання стенд-апу у своєму матеріалі репортер 

може встановити такий контакт зі своїм глядачем та досягти «ефекту 

присутності». 

Дослідник В. Головецький поділяє стенд-апи на 3 основні групи:  

1) стенд-ап – свідчення (підкреслюється місце події та безпосереднє 

перебування тут самого репортера, тобто підсилює «ефект присутності»); 

2) стенд-ап – неминучість (використовується лише тоді, коли іншого 

способу розповісти про подію у журналіста немає);  

3) стенд-ап – коментар (можна підкреслити особливий нюанс теми, 

зробити перехідний «місток» між кількома сюжетними лініями чи різними 

аспектами теми) [1]. 

Загальноприйнятої класифікації стенд-апу не існує, проте дослідники 

намагаються пропонувати власні погляди стосовно відповідного питання. 

Наприклад, дослідниця А. Лісневська пропонує таку градацію: 

а) статичний (журналіст стоїть на місці); 

б) динамічними (кореспондент рухається в кадрі - виконує будь-яку дію). 

За місцем розташування в сюжеті стенд-апи діляться на: 

а) початковий (іншої можливості з'явитися в кадрі не буде, а також коли 

потрібно позначити присутність знімальної групи на місці); 

б) серединний (або перехідний) (стенд-ап зазвичай з'єднує різні місця 

зйомок або різні події за часом в одному сюжеті); 

в) кінцевий (робиться в тому випадку, коли весь матеріал відзнятий, 

журналіст добре розібрався в подію і чітко уявляє структуру сюжету). 

Окремий вид стенд-апів – це пряме включення з місця подій, які завжди 

надають програмі новин вагомості, а глядачі мають можливість спостерігати 



життя в реальному часі і користуватися цією нагодою для одержання 

інформації «з перших вуст» [2]. 

У будь-якому випадку поява журналіста має бути цікава глядачеві. Для 

цього бажано, приїхавши на місце зйомок, озирнутися, продумати фон для 

статичного стенд-апа або місце для стенд-апа в дії.  

Наразі на телебаченні відбувається трансформація стенд-апу. 

Збільшується частота його вживання, він стає більш динамічним та 

експресивним. Кожен із журналістів намагається вразити глядачів як 

нестандартним фактажем, так і незвичайними діями. Стенд-апи все більше 

тяжіють до інтриги та сенсаційності. Вже немає чітких рамок, коли 

використовувати стенд-ап: на початку, в середині чи в кінці. Іноді в одному й 

тому ж репортажі журналіст практикує кілька стенд-апів. Все залежить тільки 

від того, чи доречно це у цьому конкретному матеріалі чи ні. І на це питання 

повинен відповісти сам собі тележурналіст. 
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ВІЗУАЛІЗАЦІЯ ІНФОРМАЦІЇ ТИПАМИ ІНФОГРАФІКИ  

В ІНТЕРНЕТ-ВИДАННІ «УНІАН» 

 

Читабельність, зрозумілість, наочність, візуальна привабливість та 

клікабельність – такі вимоги до поширюваної в медіа інформації висувають 

сучасні потенційні реципієнти. При зростанні обсягів  інформації та каналів її 

передачі, мультимедизації інформаційного простору виникає потреба у 

візуалізації даних.  

Дедалі частіше саме інфографіка допомагає інформаторам компресувати 

велику за обсягом нечитабельну інформацію, унаочнити її та спростити процес 



сприйняття читачами, які, своєю чергою, не тяжіють до прочитання великих за 

обсягом текстів. Використовують цей інструмент не лише друковані ЗМІ, а й 

інтернет-видання, які борються за підвищення рівня конкурентоспроможності 

на мас-медійному ринку.  

На сьогодні спостерігається зацікавлення дослідників питанням 

функціонування інфографіки як ефективного способу привернення уваги 

читачів. Це, зокрема С. Гуревич, В. Іванов, С. Кондратюк, О. Швед, 

В. Шевченко та інші. Зазначимо, що науковці переважно досліджують 

типологію інфографіки у друкованих видання, а її функціонування в 

електронних медіа залишається недостатньо дослідженим.  

На сьогодні в наукових дискурсах зустрічаємо чимало визначень поняття 

«інфографіка». Зокрема, В. Шевченко зазначає, що інфографіка – це візуальна 

подача інформації, що має на меті: унаочнити її сприйняття (дорожні знаки, 

інтерфейс мобільних телефонів); зробити її інтернаціональною 

(попереджувальні знаки, інтерфейс техніки); у візуальному вигляді представити 

складний текстовий матеріал великого обсягу [4].  

Дослідниця О. Швед окреслює мету інфографіки: «Основною метою 

інфографіки є вдосконалення процесу сприйняття інформації, пояснення 

складної інформації в простих образах, а також передача даних в компактному і 

цікавому повідомленні, яке виглядає привабливіше, порівняно зі звичайним 

текстом» [3, с. 358-359].  

Чимало уваги приділяється і класифікації інфографіки. С. Кондратюк 

виділяє такі основні типи інфографіки: за способом подачі зображення 

(статична, динамічна); за типом джерела (новинна, аналітична, економічна, 

реконструкція); за характером візуалізації кількісних даних (графіки, діаграми, 

гістограми, плани-графіки, схеми, рисунки, графи, ментальні карти знань, 

колажі); за насиченістю інформації (насичена, концентрована) [1, c. 16]. 

Взявши за основу цю класифікацію, проаналізуємо типи інфографіки в 

інтернет-виданні «УНІАН» [2] за період січень – березень 2020 року. За 

способом подачі зображення найпоширенішою у виданні є статична 

інфографіка. Динамічна інфографіка за аналізований нами період не 

зустрічається.  

За типом джерела найпоширенішою є новинна інфографіка. Прикладом 

може слугувати інфографіка в матеріалі «У світі вже понад 114 тисяч 

інфікованих коронавірусом, лідером за темпами заражень є Італія» (від 10 

березня 2020 року). Інфографіка використана для візуального пояснення 

профілактичних заходів від вірусу. За насиченістю – це концентрована 

інформація.  

Поширена в інтернет-виданні й новинна довідкова інфографіка. Зокрема, 

вона візуалізує інформацію в матеріалі: «В Україні починають розпускатись 

червонокнижні первоцвіти: як їх захистити від браконьєрів» (від 24 лютого 

2020 року). За насиченістю інформації – це концентрована інфографіка. 

Не менш популярною за типом джерела у виданні є економічна 

інфографіка. Вона зустрічається, зокрема у статті: «До України з-за кордону за 

рік переказали майже $12 мільярдів» (від 16 лютого 2020 року). За характером 



візуалізації кількісних даних у матеріалі використовується одразу декілька 

типів – карти, діаграми та багатоярусна гістограма. За насиченістю інформації 

ця інфографіка є насиченою.  

У матеріалі «У новому парламенті жінки ефективніші, ніж чоловіки – 

ОПОРА» (від 08 березня 2020 року) за характером візуалізації кількісних даних 

використовується такий вид інфографіки, як діаграма. За насиченістю 

інформацій ця інфографіка є концентрованою.  

У матеріалі «Милованов представив стратегію економічного зростання 

України» (від 17 лютого 2020 року) у формі презентації, що масштабується, 

опубліковані різноманітні види інфографіки, зокрема, графіки, діаграми, 

таблиці та карти. За насиченістю інформації інфографіка є насиченою.   

Отже, найпоширенішим типом інфографіки в «УНІАНі» за способом 

подачі зображення є статична інфографіка, за типом джерела – новинна та 

економічна, за характером візуалізації кількісних даних найчастіше 

зустрічаються діаграми, гістограми та карти, за насиченістю – концентрована 

інфографіка.  
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ДИЗАЙН ЯК ІНСТРУМЕНТ ПРИВЕРНЕННЯ УВАГИ  

ДО СТОРІНКИ ФАКУЛЬТЕТУ ЖУРНАЛІСТИКИ У FACEBOOK 

 

Комунікаційне агентство «Plus One» дослідило динаміку зросту 

української інтернет-аудиторії та виявило, що всього в Україні 21,4 млн 

користувачів інтернету, з яких 13 мільйонів використовують Facebook. Так, 

Facebook став одним із найважливіших комунікаційних каналів в Україні [3]. З 

огляду на це, важливим є використання цієї соціальної мережі для просування 

іміджу організації. У публікації ми розглянемо власний досвід створення 

візуального контенту для офіційної сторінки факультету журналістики ЗНУ.   



На сьогодні існує значна кількість наукових праць, де розкриваються 

основні поняття дизайну, описується його історія та  особливості. Серед 

найбільш вагомих досліджень у плані вивчення графічного дизайну в Україні 

варто виділити публікації О.Ганоцької, О.Гладун , Н.Сбітнєвої  та ін.  Але 

праць, що присвячені дослідженню дизайну в соціальних мережах, на жаль, 

бракує. Це і визначило актуальність теми нашого дослідження.  Так, метою 

нашої публікації є дослідити  особливості оформлення постів у соціальній 

мережі  Facebook на сторінці факультету журналістики ЗНУ та вплив дизайну 

на статистичні дані сторінки. 

Одним із основних компонентів ведення сторінки є візуальне наповнення, 

адже 90% інформації, яку отримує мозок, сприймається саме завдяки зоровому 

каналу. Дослідники виявили, що користувачам необхідно близько 50 мс, щоб 

сформувати враження, яке визначає: залишаться вони чи покинуть сторінку [4].   

Німецький дизайнер Дітер Рамс зазначав: «Хороший дизайн — мінімум 

дизайну», – тому важливо зробити його простим та зрозумілим для 

реципієнтів[2]. Специфіка творчості дизайнера-графіка полягає в тому, що він 

повинен не тільки повідомити глядачам конкретну інформацію, а й відповідним 

чином її піднести. Тому дизайнер-графік — це і проектувальник, який вміє 

вибирати засоби, необхідні для успішного вирішення певного комунікативного 

завдання, і маркетолог, який легко орієнтується в ринку інформації та добре 

уявляє, хто може бути її потенційним споживачем, і психолог, що знає закони 

зорового сприйняття [1, c. 12]. Отже, відповідний дизайн допомагає краще 

сприйняти текст, підняти охоплення серед цільової аудиторії та підвищити 

видимість у стрічці новин.  

Дизайн допомагає ідентифікувати імідж і може убезпечити від 

можливості плагіату. Для цього ми на кожній публікації використовуємо 

логотип і хештег факультету журналістики, який завжди написаний одним 

шрифтом «Courgette». Так, підписники звикають до дизайну постів та їм 

простіше зафіксувати оновлення у стрічці.  

Статистика демонструє, що найбільше органічне — показ посту аудиторії, 

та віральне охоплення, тобто кількість поширень контенту, отримують 

фотографії студентства, викладачів або репортажі з проведення цікавих пар і 

екскурсій. Це пояснюється тим, що подібні зображення емоційні та динамічні. 

Також існує велика ймовірність того, що людина, яка зображена у пості, 

додасть його собі на сторінку та отримає реакцію у вигляді вподобань вже від 

своєї аудиторії.  

Проте, існують випадки, коли виникає потреба використати стокові 

високоякісні картинки. Важливо обирати такі, що будуть відповідати тематиці 

тексту і які будуть близькі аудиторії. Слід звертати увагу на яскраві зображення 

без великої кількості елементів. У мережі існує велика кількість сервісів, які 

містять зображення. Зазвичай надають перевагу тим, у яких є безкоштовний 

доступ для завантаження, зручний пошук і відмінні ілюстрації. Серед таких: 

«Pexels», «Unsplash», «Pixabay».  

Ще одним важливим компонентом при розробці дизайну зображень є 

сполучуваність шрифтів. Простота читання тексту і ненав'язливість кольору – 



ключові моменти, які дозволять укласти необхідну інформацію на макеті. Кегль 

необхідно обирати враховуючи правило: великі літери потрібні для 

підкреслення основної інформації, середні – для загального опису ідеї, малі – 

для уточнення деяких деталей. Цілісний шрифт – перше правило легкого 

сприйняття посту, а різноманітність шрифтів його ускладнює. 

Для того, щоб користувач одразу зрозумів тематику посту та отримав 

бажання його прочитати, використовуються короткі заголовки. Вони можуть 

інтригувати або спонукати до дії. Наприклад, взяти участь у конкурсі, завітати 

на виставку або прийти вболівати на змагання. Головне – викликати емоції та 
привернути увагу.  

Отже, дизайн сторінок у соціальних мережах впливає на загальне 

враження, емоції та поведінку користувачів. Композиція, колір і шрифт – 

важливі інструменти, за допомогою яких дизайнер надає інформації форму, 

структурує її і розставляє акценти. Задля того, щоб підвищити показники 

ефективності, необхідно стежити за статистикою охоплень, реакцією 

підписників та постійно вдосконалювати свої навички та контент.  
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ВИТОКИ ТЕХНОЛОГІЙ КОНСАЛТИНГУ В СИСТЕМІ СУЧАСНОГО 

ПОЛІТИЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Процес управління абсолютно в будь-якій сфері являє собою 

відповідальну, цілеспрямовану й осмислену діяльність. В політичному 

управлінні це пов’язано з реалізацією державно-владних повноважень 

суб’єктів, коли певні дії призводять до бажаної динаміки управлінських 

результатів. Існує вимога модернізації системи, а щоб це зробити потрібно 

змінювати базову модель менеджменту, тому що відбувається стрімка 
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трансформація елементів, функцій і потреб. Рівень конкуренції збільшується, 

йде зміна шляхів розв’язання завдань, утім в умовах сьогодення вшановується 

нестандартне мислення, коли людина бачить вирішення проблеми незвичним 

методом. Тож, консалтингові технології повинні відповідати сучасним потребам 

та застосовуватися управлінськими кадрами з виключно професіональним 

усвідомленням. Це наука і мистецтво аналізувати тенденції політичного 

розвитку і прогнозувати його результати, виробляти рекомендації і алгоритми 

роботи політичних діячів, реалізовувати їх на практиці.  

Одним з основних завдань консультантів є пошук нового продукту, який 

міг би зацікавити. Принциповою є нова технологія ведення політичної 

боротьби. Такий продукт користуватиметься попитом, якщо він міститиме нові 

оригінальні ідеї, які сприятимуть позитивним результатам. Сьогодні 

схвалюються зусилля консультантів, спрямовані на генерацію 

конкурентоздатних ідей, оскільки саме вони визначають розквіт політичного 

суб’єкта. Стимулом для такої роботи може бути збільшення винагород та 

преміювання. 

Сучасні дослідження свідчать, як розвивається політичний консалтинг, які 

помилки були здійснені впродовж цієї діяльності, а також які існують переваги 

застосування політичних консультантів за умов різних політичних ситуацій. 

Витоки треба розпочинати з одних найвдаліших прототипів для сучасних 

політичних консультантів – давньогрецьких софістів, за часів яких політичний 

консалтинг був мистецтвом, а не просто діяльністю. Саме софісти створювали 

школи систематизованого навчання мистецтва переконання, навіювання і 

соціальної комунікації.  

До найперших прикладів політичного консультування можна віднести 

образи стародавньої китайської політичної філософії. Стародавні стратагеми 

Китаю були найвищим досягненням свого часу і активно вивчаються й зараз. 

Давньокитайські стратагеми, вчення Лао-Цзи, роботи класичних філософів і 

соціологів мають беззаперечний вплив на формування сучасних ідей, 

світоглядів і технологій політичного консалтингу, незалежно від того, який 

напрям самовдосконалення було обрано –  практичне виконання функцій 

політика або діяльність політичного консультанта. Без їх знання сучасна 

політологічна освіта може виявиться неповною. Наприклад, Мо-цзи яскраво 

сформулював рекомендацію правителям Піднебесної за вибором радників: 

«Хороший лук важко натягнути, але послана з нього стріла летить високо і 

встромляє глибоко. Хорошого коня важко об’їздити, але він може везти важкий 

вантаж. Прекрасний талант важко знайти, однак мудрий може дати раду 

правителю і оцінити гідності» [1, с. 22]. 

Переходячи до європейської культури, зауважимо, що перші спроби опису 

прикладних технологій політичного консалтингу можна віднести до часу 

Платона і Аристотеля. «Держава» і «Закони» Платона та «Політика» 

Аристотеля дають уявлення про суть політики і суміжних галузях, а також 

демонструють перші успішні для того часу прийоми аналізу і прогнозування 

політичної ситуації, вміння управляти таким фактором, як аналог сучасних 

адміністративних ресурсів, тобто в наш час це більш стосується менеджменту. 



В цьому контексті Ключкова М.С. розглядає політичний менеджмент як одну з 

форм управління в політиці, відповідно до якої вирішуються специфічні 

питання зміцнення авторитету державних і політичних діячів, формування 

привабливості державних інститутів, політичних партій, громадських 

організацій або рухів, створення електоральних переваг мас, організації 

політичних союзів, об’єднань і фракцій. Дослідниця відокремлює політичний 

менеджмент як систему управлінських відносин, пов’язаних з політичними 

течіями і процесами, як розгляд, прийняття та реалізація політичних рішень, що 

здійснює спеціалізована група людей (політична, правляча еліта) [3]. 

Ніколо Мак’явеллі на початку XVI століття в книзі «Державець» 

присвятив главу радникам державця, особливо підкресливши значимість їх 

правильного вибору. Він, зокрема, писав: «Чималу важливість має для державця 

вибір радників, а які вони будуть, гарні чи погані, – залежить від розсудливості 

державців. Про розум правителя судять по тому, яких людей він до себе 

наближає; якщо це люди віддані і здатні, то можна завжди бути впевненим в 

його мудрості, бо він умів розпізнати їх здатності і утримати їх відданість. 

Якщо ж вони не такі, то й про государя судять відповідно, бо першу помилку 

він вже зробив, обравши поганих помічників» [2, глава 22]. 

Отже, технології консалтингу в системі сучасного політичного управління 

вимагають ретельного опрацювання, вдосконалення та переформатування 

роботи, і врахування історичного досвіду та здобутків мислителів давнини нам 

наразі не завадить. Дійсно, сьогодення політико-управлінської практики на 

порядок денний ставить завдання розробки нових технологій, інноваційної 

оптики сприйняття менеджеріальних ситуацій та проблем, втілення креативу та 

нестандартного мислення, однак ціннісно-фундаментальними засадами 

політичного менеджменту в жодному разі не можна нехтувати . 
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РЕКЛАМА ЯК МЕТОД УПРАВЛІННЯ МАСАМИ 

 

У період виникнення реклами та її початкового розвитку, мало хто міг 

передбачити, яке значне місце вона займатиме в сучасному суспільстві. У 



даний час без реклами вже важко уявити наше життя. Вона всюди. І бере на 

себе не тільки ту функцію, яка була покладена на неї спочатку - залучення до 

товарів і послуг споживачів, але і багато інших, одна з яких управлінська або 

керуюча функція. 

Реклама є постійним супутником людини, щоденно і масово впливає на 

нього. Наслідком цього стала та найважливіша роль, яку грає реклама в житті 

постіндустріального інформаційного суспільства. Ця роль уже давно не 

обмежується рамками ні комерційних комунікацій, ні навіть усієї ринкової 

діяльності. Не можна також не відзначити її освітню та естетичну роль. Реклама 

- динамічна сфера людської діяльності, що швидко трансформується [3, с.11]. 

Реклама – це будь-яка платна форма неособистої пропозиції товарів і 

послуг від імені визначеного спонсора, з метою вплинути певним чином на 

аудиторію. За допомогою реклами формується уявлення покупця про 

особливості товару чи послуги [2, с. 21]. 

Із розвитком суспільства, а також економіки значення слова «реклама» 

видозмінювалося і розширювалося. У визначеннях цього поняття 

простежуються різні підходи. Її визначають як комунікацію, організацію 

продажу, як соціальний або економічний процес, який забезпечує зв’язок з 

громад кістю, або як інформаційний вплив. 

Реклама як метод управління пронизує всі сфери життя людини, 

видозмінюючи всі цінності - моральні, етичні, естетичні, релігійні [2, с. 17]. 

Реклама, яка є провідником ідеології споживання, стала провідним джерелом 

соціалізації і виховання особистості, замінивши деякі освітні інститути. 

Сьогодні на рекламу суспільство витрачає більше фінансових коштів, ніж на 

освіту. У менеджменті рекламна діяльність являє собою технологію, 

використання якої відображає вміння управляти рекламним бізнесом. При 

цьому мається на увазі комплекс принципів, методів організації, планування, 

мотивації, контролю та інформаційного забезпечення. 

Рекламу можна розглядати як соціально-психологічне чи соціокультурне 

явище або необхідний компонент маркетингу, зокрема західні фахівці 

дотримуються двох поглядів на рекламу: «реклама як комунікація» і «реклама 

як посилання» [2, с. 102]. 

Г. Блумер зазначає, що масова реклама, звертаючись до анонімного 

індивіду, концентрує увагу на нових значущих символах [4, с. 213]. Реклама 

може бути розглянута в рамках функціональної теорії про явні і латентні 

функції американського соціолога Р. Мертона. Дослідник визначає явні функції 

як об'єктивні наслідки, які входили в наміри і усвідомлювалися учасниками 

системи, на відміну від латентних функцій, які не входили в вимірювання і не 

були усвідомлені [1, с. 222]. 

Застосування підходу П. Сорокіна до аналізу реклами дає можливість 

виявити стильові особливості реклами певного історичного періоду. Реклама 

може бути розглянута в рамках теорії структураціі Е. Гідденса. Центральною 

ідеєю автора є теорема про дуальності структури [1, с. 233]. 

Таким чином, реклама як метод управління є своєрідним продуктом 

художньої творчості, певним твором мистецтва, а отже, впливає на формування 



смаків і загальний культурний розвиток цільової аудиторії споживачів. І не 

тільки споживачів, а й конкурентне середовище, яке активно використовує всі 

сучасні й перспективні методи впливу на потенційних покупців. Особливо 

значну роль реклама відіграє в естетичному вихованні нації, формуванні 

певного її менталітету. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВЗАЄМОДІЇ ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО 

САМОВРЯДУВАННЯ З ГРОМАДСЬКІСТЮ  

 

Досить часто громадяни не знають усіх можливостей власної участі у 

процесі прийняття рішень, формуванні стратегічних напрямків розвитку їх 

територіальної громади. Сьогодні у рамках проведення реформи децентралізації 

в Україні виникає потреба у визначенні нової ролі громади по відношенню до 

влади. Необхідно визначити особливості побудови взаємодії, співпраці органів 

місцевого самоврядування та громадськості. Окремого вивчення потребують 

форми та механізми налагодження комунікації між громадою та владою з метою 

встановлення конструктивного діалогу і досягнення спільних цілей.  

Питанням взаємодії органів місцевого самоврядування та громади 

переймалися такі західні науковці як: Шеррі Арнштайн, Ген Роу, Лінн Фрюер. 

Також дана проблема була об’єктом вивчення низки вітчизняних вчених, а саме: 

М. Баймуратова, Я.Малик, І. Шуляр та інших. 

Місцеве самоврядування в Україні законодавчо визначене як гарантоване 

право на реальна можливість територіальної громади самостійно вирішувати 

питання місцевого значення. Дане право може реалізовуватися громадянами як 

безпосередньо, так і через ради та їх виконавчі органи [1]. 

Однією з форм взаємодії громадськості та влади є внесення та реалізація 

ініціатив. Кожна територіальна громада може виступити з власною ініціативою 

до органів місцевого самоврядування.  



Іншою законодавчо зафіксованою формою участі громадян у процесі 

прийняття рішень є громадські слухання. Члени територіальної громади мають 

право організовувати зустрічі з депутатами ради та посадовими особами 

місцевого самоврядування, під час яких можуть порушуватися питання та 

вноситися пропозиції щодо питань місцевого значення [1].  

Особливо важливим елементом налагодження якісної взаємодії між 

громадою та органами місцевого самоврядування є вірне розуміння думок один 

одного, уміння слухати, обмінюватися інформацією [3]. 

Велику роботу з дослідження особливостей взаємодії громади та влади 

провели закордонні науковці ГенРоу, Лінн Фрюер, Шеррі Арнштайн, які за 

результатами презентували кожен свою типологію комунікацій. Наприклад, на 

думку науковиці Шеррі Арнштайн громада та органи місцевого самоврядування 

можуть взаємодіяти у форматах: інформування, консультування, співпраця та 

делегування [2]. 

Шеррі Арнштайн запропонувала виокремити поняття «громадська 

участь» та поділити його на три рівні: відсутність участі; символічна участь; 

влада громади. Кожен рівень має свої підрівні. Всього Шеррі Арнштайн виділяє 

вісім таких «сходинок». Найнижчий щабель участі громади це «маніпуляція», за 

ним слідує «терапія». Вони описують рівні взаємодії, де насправді громада не 

має жодної реальної можливості для впливу, а представники влади навпаки 

мають способи «повчати» та «зцілювати» [2]. 

Наступний рівень поєднує: «інформування», «консультування» та 

«примирення». Представники влади можуть пропонувати громаді механізми 

для їх участі в управлінні, але вони не можуть бути впевненні, що їх пропозиції 

та зауваження будуть враховані можновладцями. Отже, учасники взаємодії не 

можуть в такому випадку бути впевненими у зміні свого непривабливого 

статусу кво їхньої соціальної групи. Також, заходи символічної участі 

дозволяють учасникам взаємодії радити щось владі, але остаточне рішення 

залишається за можновладцями. 

Останній і найвищий рівень участі громади представлений сходинками: 

«партнерство», «делегування» та «громадський контроль». Громада та 

представники влади можуть укладати такі взаємини, за яких можна 

домовлятися та шукати компроміси в будь-якій ситуації. При реалізації 

найвищих щаблів громада отримує більшість голосів в процесі прийняття 

рішень, чи навіть всі повноваження з управління.  

Запропонована типологія форм взаємодії громади та органів місцевого 

самоврядування може бути використана при аналізі стану даних відносин в 

сучасній Україні. Зокрема, нині українська громада частіше підпадає під 

«маніпулювання» зі сторони влади, інколи окремі представники застосують такі 

форми взаємодії як «консультування» та «інформування», але на практиці їх 

пропозиції ігноруються. Нажаль, найвищі щаблі участі громади в Україні не 

реалізовуються взагалі, що свідчить про недостатній рівень розвитку 

громадянського суспільства та перспективи його вдосконалення. 

Отже, взаємодія органів місцевого самоврядування та громадськості має 

свої особливості, які законодавчо визначені та зафіксовані. Окрему увагу слід 



приділити різним рівням налагодження комунікації, бо вміння слухати та 

розуміти один одного є визначальним для побудови ефективної взаємодії та 

розвитку громадянського суспільства.  
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ПРОБЛЕМА ҐЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ В СУЧАСНІЙ УКРАЇНІ 
 

Ґендерна рівність займає центральне місце у системі прав людини та 

серед цінностей ООН. Одним з фундаментальних принципів Статуту ООН, 

який було прийнято світовими лідерами у 1945 році, є «рівні права чоловіків та 

жінок», а також захист та просування прав жінок, як відповідальність кожної 

держави. 

Сьогодні у більшості країн рівний правовий статус жінок і чоловіків, а 

також рівність можливостей для його реалізації у житті суспільства, тобто 

ґендерна рівність, давно стали загальним місцем у публічному дискурсі та 

політиці. В Україні рівність між чоловіками і жінками задекларована на 

конституційному рівні, що свідчить про вихід української держави й 

громадянського суспільства на європейський і світовий рівень розв’язання 

гендерних проблем. 

Україна зобов’язалась до виконання ключових міжнародних зобов’язань 

щодо забезпечення ґендерної рівності. Країна прийняла Цілі Сталого Розвитку, 

приєдналася до Пекінської Декларації та Платформи Дій на 4-й Світовій 

Конференції Жінок та ратифікувала ключові договори з прав людини, включно з 

Конвенцією про ліквідацію всіх форм дискримінації щодо жінок та її 

Факультативний Протокол. Підписана у 2014 році Угода про Асоціацію між 

Україною та ЄС зобов’язує до гарантування рівних можливостей для жінок та 

чоловіків у сферах працевлаштування, освіти, навчання, економіки, у 

суспільстві та прийнятті рішень. Ґендерна рівність закріплена у Конституції 

України. Нова Державна соціальна програма забезпечення рівних прав та 

можливостей жінок і чоловіків на період до 2021 року спрямована на 

https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр
https://zakon.rada.gov.ua/laws/show/280/97-вр


укріплення інституційних механізмів забезпечення ґендерної рівності з 

комплексним підходом до подолання інституційних обмежень у сфері ґендерної 

рівності. Законодавча база України щодо ґендерної рівності включає також 

Стратегію та План Дій у сфері прав людини, прийняті у 2015 році, метою яких є 

гарантування рівних прав та можливостей для жінок та чоловіків в усіх сферах 

життя. Прийняття Урядом Національного плану дій з виконання резолюції Ради 

Безпеки ООН є важливим кроком у напрямку реалізації повістки «Жінки, Мир, 

Безпека» в Україні [1]. 

 Проте, попри існуючу нормативну базу з питань ґендерної рівності та 

розширення повноважень жінок, Україна досі стикається з викликами, які 

впливають на забезпечення рівних прав та можливостей жінок взагалі, а 

особливо тих, хто стикається з множинною дискримінацією. Хоча сформовані у 

патріархальній системі стереотипи та уявлення можна розглядати як одні з 

глибинних причин нерівності, також існують глибоко вкоріненні систематичні 

прогалини, яким ще не надавали належної уваги. Сюди можна віднести слабке 

верховенство права, низьку спроможність до впровадження інституційних 

механізмів щодо забезпечення ґендерної рівності та брак політичної волі. 

Низький рівень участі жінок у політичних та суспільних процесах, низька 

представленість на високих позиціях, патріархальна культура, глибоко 

вкоріненні ґендерні стереотипи, поширеність ґендерно-обумовленого 

насильства – лише деякі приклади системної ґендерної нерівності в Україні. 

Реформи, які наразі виконує держава, приділяють незначну увагу питанням 

ґендерної рівності, та виконанню міжнародних та національних зобов’язань 

щодо ґендерної рівності та прав жінок, а також не враховують нові пріоритети, 

пов’язані з ґендерною рівністю, які спричинені конфліктом. 

Конфлікт та глибока безпекова, соціальна, економічна та політична криза 

поглибили вже існуючу ґендерну нерівність та створили нові виклики для 

захисту та реалізації прав жінок в Україні. Специфічні ґендерні проблеми, 

особливо актуальні на сьогодні, включають, але не обмежуються наступними: 

вкорінені ґендерні стереотипи та дискримінація, які поглибились внаслідок 

збройного конфлікту та створюють непропорційно високий вплив на жінок та 

фізичний ризик для чоловіків; зростаюча кількість випадків посттравматичного 

стресового розладу серед військових та колишніх військових та розповсюджене 

домашнє насильство; і обмежена участь жінок у прийнятті рішень на всіх 

рівнях. [2]. 

 Просуваючи ґендерну рівність як рушійну силу сталого розвитку країни, 

Представництво ООН в Україні підтримує уряд, парламент та громадянське 

суспільство у забезпеченні політичної, соціальної та економічної участі жінок, 

прискоренні розширення повноважень жінок та зміцнення їхньої ролі у процесі 

здійснення національних реформ, сприяючи дотриманню Україною своїх 

зобов’язань за міжнародними угодами, а також досягненню Цілей Сталого 

Розвитку до 2030 року. 

Цілі сталого розвитку, яких на сьогодні дотримуються всі країни світу, 

встановлюють власні показники розвитку і включають 17 цілей і 169 

конкретних завдань. Перелік ЦСР був офіційно затверджений на засіданнях 



Генеральної Асамблеї ООН в кінці вересня 2015 року. У сфері ґендерної 

політики одними з головних завдань з 2016 по 2030 роки є: 

1) Створення умов для ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок. 

2) Ліквідація всіх форм насильства щодо всіх жінок у публічній і 

приватній сферах. 

3) Забезпечення всебічної і реальної участі жінок і рівні для них 

можливості для лідерства на всіх рівнях прийняття рішень у політичному, 

економічному та суспільному житті. 

4) Проведення реформи з метою надання жінкам рівних прав на 

економічні ресурси, а також доступу до володіння і розпорядження землею та 

іншими формами власності, фінансових послуг, успадкованого майна та 

природних ресурсів відповідно до національних законів. 

5) Більш активне використання високоефективних технологій, зокрема 

інформаційно-комунікаційних технологій, для сприяння розширенню прав та 

можливостей жінок. 

6) Приймання й удосконалення розумних стратегій та обов’язкових для 

дотримання законів з метою заохочення ґендерної рівності та розширення прав і 

можливостей усіх жінок і дівчат на всіх рівнях [3]. 

 Отже, припинення всіх форм дискримінації щодо жінок є не лише 

базовим правом людини, воно також має вирішальне значення для прискорення 

сталого розвитку. Неодноразово було доведено, що розширення прав і 

можливостей жінок  справляє суттєвий позитивний вплив у всіх сферах і сприяє 

економічному зростанню та розвитку.  

На сьогоднішній день державні посади обіймають більше жінок, ніж будь-

коли раніше, проте заохочення жінок-лідерів сприятиме зміцненню політики і 

законодавства для посилення ґендерної рівності. 

 З метою подальшого впровадження ґендерних підходів протягом 

наступних років слід продовжити практичну реалізація положень Указу 

Президента України «Про вдосконалення роботи центральних і місцевих 

органів виконавчої влади щодо забезпечення рівних прав та можливостей жінок 

і чоловіків» і Закону України «Про забезпечення рівних прав та можливостей 

жінок і чоловіків». Серед заходів, що передбачені на короткострокову 

перспективу, слід виділити такі:  

• адаптація законодавства України до законодавства Європейського Союзу 

у сфері ґендерної рівності;  

• сприяння науковим й експертним дослідженням з питань забезпечення 

рівних прав і можливостей жінок і чоловіків, інформаційно-просвітницькій 

роботі щодо ліквідації всіх форм дискримінації за ознакою статі;  

• державний контроль за дотриманням ґендерної рівності під час 

вирішення кадрових питань у центральних і місцевих органах виконавчої влади;  

• створення Міжвідомчої координаційної ради з питань сімейної, 

ґендерної політики, демографічного розвитку і протидії торгівлі людьми;  

• утворення при центральних і місцевих органах виконавчої влади 

консультаційно дорадчих органів, експертних робочих груп з ґендерних питань 

за участю науковців і представників громадських організацій;  



• проведення ґендерного аналізу кадрового складу центральних і місцевих 

органів виконавчої влади, а також працівників галузей;  

• продовження формування нормативної бази з ґендерної проблематики;  

• ініціювання утворення при Кабінеті Міністрів України Міжвідомчої 

ґендерної ради; 

• активізація роботи недержавних громадських організацій щодо 

формування ґендерної культури населення, провадження відповідної 

інформаційно-просвітницької діяльності у цій сфері;  

• залучення ЗМІ до висвітлення ґендерних проблем [4]. 

 Отже, Конституція та закони України гарантують рівність чоловіків та 

жінок у всіх сферах життя, країна ратифікувала всі основні міжнародні 

договори з питань ґендерної рівності та прав жінок, проте відсутні ефективні 

механізми дотримання цих зобов’язань. Тому для фактичної реалізації рівних 

прав та можливостей жінок і чоловіків необхідно спрямувати зусилля на 

зміцнення інституційного механізму щодо забезпечення ґендерної рівності та 

комплексного підходу до ліквідації організаційних бар’єрів для державного 

реагування на ґендерну нерівність і дискримінацію.  

Таким чином, завданнями для України повинні стати: інтеграція 

ґендерних аспектів у стратегічне планування та національні пріоритети всіх 

реформ, що відбуваються; зміцнення державних інститутів на національному та 

місцевому рівнях; аналіз та перегляд нормативно-правової бази стосовно 

ліквідації всіх форм дискримінації щодо жінок з метою ефективного 

дотримання та реалізації законодавства; прийняття й удосконалення стратегій 

та обов’язкових для дотримання законів з метою просування ґендерної рівності 

й розширення прав і можливостей усіх жінок на всіх рівнях.  
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СОЦІАЛЬНИЙ КОНФЛІКТ ЯК ЧИННИК ПОБУДОВИ 

КОЛЕКТИВУ В ОРГАНІЗАЦІЯХ 

 
У сучасних умовах ринкової економіки трудова складова нашого 

суспільства ґрунтується на соціальних цінностях, які в свою чергу 

обумовлюють ціннісні орієнтації. Тим самим залежно від ціннісних орієнтацій 

можливо спрогнозувати майбутнє відношення всередині самої організації. 

Одним з поширених негативних наслідків є соціальні конфлікти в організаціях. 

Тому, актуальність даної проблематики обумовлена сучасними тенденціями 

розвитку українського підприємництва та корпоративної культури. 

Утвердилася стереотипна думка, начебто конфлікт - це щось украй погане 

та шкідливе. Американська школа сформувала своє бачення конфлікту - коли 

негативно думають про конфлікт, то асоціюють його з агресією, суперечками, 

війнами. Тому й конфлікти для них щось небажане [2, с. 11]. 

Європейська «школа людських стосунків» також вважає, що конфлікт - 

показник неефективної діяльності організації та поганого управління. На думку 

вчених, доброзичливі взаємини в організації можуть запобігти виникненню 

конфліктів [1, с. 43]. 

Сучасні теоретики-управлінці схильні вважати, що в організаціях з 

ефективним управлінням деякі конфлікти не тільки можливі, а й можуть бути 

бажаними [3, с.103]. 

Конфлікт - це не завжди погано чи добре, це певний показник розвитку 

організації. Позитивна роль конфлікту полягає у його діагностуючій сутності - 

він допомагає виявити «вузькі місця», «проблемні зони», «наболілі питання», 

оцінити процеси організації й ефективності праці тощо [4, с. 44]. 

Якщо керівник «не помічає» конфліктів, у співробітників може знизитися 

інтерес до праці, що викличе плинність кадрів та інші негативні дії. 

Д. Тьєсвольд зазначає, що конфлікт - це викривлення нормального 

виробничого процесу й існування колективу взагалі [5, с. 205]. 

Проте в такому разі не бажано бути й категоричним, бо в колективі 

виокремлюють конфлікти необхідні та зайві. Зайві конфлікти можуть 

відбуватися паралельно чи окремо, це так звані невиробничі конфлікти в 

колективі (сімейні). 

Р. Дарендорф вважає, що будь-який конфлікт зводиться до 

«взаємовідносин двох елементів» [3, с. 102]. Навіть якщо у конфлікті бере 

участь кілька груп, між ними утворюються коаліції і конфлікт знову набуває 

біполярної природи. Однак сама по собі біполярність ще не означає зіткнення 

двох різних начал, їх протилежність виявляється не просто в їх зіткненні чи 

протистоянні. 

При певному досвіді керівника щодо дій у конфліктних ситуаціях, можна 

взагалі запобігти потенційним конфліктам чи вирішити, і навіть використати їх 



як джерело поліпшення відносин з трудовим колективом. Завдання полягає не в 

тому, щоб піти від конфлікту, який потенційно можливий в усіх трудових 

колективах, а намагатися розпізнати конфлікт і контролювати його протікання 

для одержання найліпшого результату. 

Отже, в результаті встановлення взаємозв’язку між рівнем 

результативності та рівнем врахування різного роду інтересів виявлено, що під 

час вибору стилю управління керівники повинні орієнтуватись на стиль 

керівництва «групове управління», оскільки рівень конфлікту досягає свого 

оптимального рівня за використання власне цього стилю. Також потрібно 

зважати на те, що цей стиль є найефективнішим відносно до конфліктів. Тому, 

обираючи його, можна досягти значних успіхів, а саме: враховувати інтереси 

працівників, виробничі інтереси, керівники підприємства зможуть досягати 

високого рівня результативності та забезпечувати конкурентні переваги 

підприємства, посилюючи його внутрішнє середовище. 
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ДУХОВНІ ЗАСАДИ ПРОФЕСІЙНОГО СТАНОВЛЕННЯ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ 
 

Аналізуючи поняття «духовність», можемо стверджувати, що цей 

загальнокультурний феномен супроводжував людину впродовж всього її 

цивілізаційного розвитку.  Ядром духовності є уява про моральний ідеал і 

способи його досягнення. Видатний мислитель Б. Паскаль називав цю сферу 

«логікою людського серця». В сучасних умовах духовність має багатомірний 

характер і передбачає органічну єдність високих моральних установок, 

професіоналізму, почуття особистої відповідальності за все, що відбувається 

навколо та з самим собою, віри у світлі ідеали. Особливо велику роль 

духовність відіграє в контексті професійного становлення соціальних 

працівників, адже основою практики соціальної роботи є високий рівень 

духовного розвитку, толерантність та гуманність. 



Загальні підходи до духовності як інтегральної якості смисложиттєвих 

цінностей відображені в дослідженнях багатьох вчених, зокрема Т.Холостової, 

С.Кримського, І.Гундарова, В.Федотової. Питання значення духовності в 

практиці соціального працівника досліджували А.Фурман [1], О.Гуменюк, 

Л.Тюптя, Т.Семигіна та інші.  

Професійний розвиток є невід'ємною частиною професіоналізації 

соціального працівника. Він розпочинається зі стадії навчання та засвоєння 

професії, продовжується під час виконання практичної роботи і триває аж до 

етапу завершення професійної діяльності. Весь цей час соціальний працівник  

формує та засвоює духовні цінності, які визначатимуть його соціальну 

активність та творчість у ставленні до  клієнтів, колег та професії загалом. 

Принциповими орієнтирами з питань професійної діяльності для 

соціальних працівників є положення Етичного кодексу спеціалістів із соціальної 

роботи України. У документі визначено  шляхи  розв'язання  моральних 

проблем  та  прийняття найбільш адекватного професійного рішення в  етичних  

питаннях.  В  основу  Етичного  кодексу  спеціалістів  із  соціальної   роботи   

України   покладений  вітчизняний  досвід  і  міжнародні етичні  принципи  й  

стандарти  соціальної  роботи,  що  визначені  на  загальних  зборах  

Міжнародної Федерації соціальних  працівників (IFSW) у м.  Коломбо (Шрі-

Ланка) 6-8 липня  1994  року [2]. 

Етичний  кодекс спеціалістів із соціальної роботи України містить: 

 етичні  принципи  діяльності  спеціалістів  із   соціальної роботи 

(перелік  базових  етичних  ідей  і  традицій,  що  стають підґрунтям для 

прийняття етичного рішення в соціальній роботі); 

 норми  етичної  поведінки спеціалістів із соціальної роботи (основа 

професійної діяльності). 

Таким чином, соціальні працівники як професійна група повинні бути не 

лише проінформованими про систему духовних цінностей, а й бути їх носіями. 

Кожен фахівець повинен усвідомлювати важливість особистісно-моральної 

сфери своєї діяльності, адже духовність є домінантою у формуванні високого 

рівня його професійної майстерності.  
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БАГАТОДІТНА СІМ’Я ЯК ОБ’ЄКТ ДІЯЛЬНОСТІ СОЦІАЛЬНИХ 

ПРАЦІВНИКІВ  

 

Сім’я, як особливий соціальний феномен, відіграє надзвичайно важливу 

роль у функціонуванні суспільства. Вона є невід’ємною складовою соціалізації 

та становлення особистості, оскільки саме в родині відбувається первинний 

процес формування наших вмінь та соціальних установок.  

Економічна та демографічна кризи в Україні спровокували деформацію 

сімейних стосунків і, як наслідок, – спостерігається зростання кількості сімей, 

які не мають змоги самостійно вирішувати свої життєві проблеми. В першу 

чергу це стосується багатодітних родин, оскільки забезпечити необхідний 

рівень виховання та задовольнити хоча б базові потреби декількох дітей 

одночасно набагато складніше. Зниження ефективності виконання сім’єю 

базових соціальних функцій призводить до поширення дитячої бездоглядності 

та безпритульності, соціального сирітства, підліткового алкоголізму, 

злочинності та інших негативних явищ.  

Функціонування багатодітної сім’ї як соціального інституту, Форми та 

методи соціальної роботи з сім’ями стали предметом дослідження І.Д. Зверєвої, 

С.Я. Харченка, А.Й.Капської, І.М.Трубавіної. Актуальність соціальної роботи з 

сім’ями, які опинилися у складних життєвих обставинах також знаходить своє 

відображення у працях О.Агаркова, А.Черникової, Т.Семігіної та інших 

дослідників. 

Для соціальної роботи важливим завданням є розв’язання проблем і 

потреб багатодітних сімей, тому необхідно мати цілісне наукове уявлення про 

сутність феномену багатодітної сім’ї та її місце у сучасному суспільстві. Закон 

України «Про охорону дитинства» визначає, що багатодітна сім’я – сім’я, в якій 

подружжя (чоловік та жінка) перебуває у зареєстрованому шлюбі, разом 

проживає та виховує трьох і більше дітей, у тому числі кожного з подружжя, або 

один батько (одна мати), який (яка) проживає разом з трьома і більше дітьми та 

самостійно їх виховує. До складу багатодітної сім’ї включаються також діти, які 

навчаються за денною формою навчання у загальноосвітніх, професійно-

технічних та вищих навчальних закладах, до закінчення навчальних закладів, 

але не довше ніж до досягнення ними 23 років [1]. Науковець О.А.Агарков 

зазначає, що з точки зору демографії багатодітною називається сім’я з п’ятьма і 

більше дітьми, а в соціальній політиці, коли йдеться про надання допомоги 

сім’ям, то в першу чергу, критерієм виступає наявність у сім’ї трьох і більше 

неповнолітніх дітей [2].   

Одна з головних  проблем багатодітних сімей – матеріальна. Можна 

прослідкувати тенденцію, що з народженням кожної дитини дохід сім'ї різко 

зменшується. Численні дослідження показують найтісніший взаємозв'язок між 

числом проживаючих в сім'ї дітей та доходами, що приходяться на кожного 



члена сім'ї, а в більш загальному плані – ступенем її збіднення. У сім'ях, які з 

шести чоловік і більше, сукупний дохід, що припадає в середньому на кожного 

члена, в 2,2 – 2,8 рази нижче, ніж у сім'ях, складаються з двох осіб, і в 1,8 – 2,1 

рази нижче, ніж у сім'ях з трьох чоловік [2]. Таким чином, можна сказати про 

те, що народження в сім'ї третьої дитини в переважній більшості випадків 

призводить до малозабезпеченості.  

Багатодітні сім'ї всіх типів мають загальну соціальну проблему, 

специфічно пов'язану з багатодітністю: діти з таких сімей порівняно з 

однолітками з переважаючих малодітних сімей частіше демонструють занижену 

самооцінку, їм притаманні неадекватні уявлення про власну значущість, що 

може негативно позначитися на всій їх подальшої долі. У багатодітних сім'ях 

"проблемних" дітей і підлітків близько 10-15% [2]. Саме вони повинні стати 

першочерговим об'єктом діяльності соціального працівника.  Крім того, малі 

інтервали у народженні дітей, характерні для багатодітних сімей, призводять до 

постійної наявності великої кількості малолітніх братів і сестер, що тягне за 

собою зниження соціального віку старших.  

У роботі з багатодітними сім’ями соціальний працівник покликаний 

виконувати наступні функції: 

– діагностичну (вивчення особливостей багатодітної сім'ї, її потенціалу); 

– охоронно-захисну (правова підтримка багатодітної сім'ї, забезпечення її 

соціальних гарантій, створення умов для реалізації її прав і свобод); 

– організаційно-комунікативну (організація спілкування, ініціювання 

спільної діяльності, спільного дозвілля, творчості); 

– соціально-психолого-педагогічну (надання невідкладної психологічної 

допомоги, профілактична підтримка і патронаж); 

– прогностичну (моделювання ситуацій і розробка певних програм 

адресної допомоги) та ін.. 

Таким чином, соціальна робота з багатодітною сім’єю повинна бути 

спрямована на вирішення наявних соціальних та матеріальних проблем, 

зміцнення і розвиток позитивних сімейних відносин, відновлення внутрішніх 

ресурсів, соціально-економічному благополуччі та орієнтації на реалізацію 

соціалізуючого потенціалу. 
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ЗМІСТ СОЦІАЛЬНОЇ РЕКЛАМИ 

ЯК ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ 
 

Актуальність. Соціальна реклама є одним із механізмів підвищення 

ефективності управління соціальними процесами в Україні. Основним змістом 

соціальної реклами є надавання суспільству соціально значущої інформації для 

формування громадської думки, соціальних норм і моделей поведінки,а головне 

– залучення громадян до  вирішення соціальних проблем. 

Мета дослідження - виявити особливості соціальної реклами як  однієї з 

основних технології сучасної соціальної роботи.  

Дослідники соціальної реклами В.В. Учонова та Н.В. Старих визначають 

соціальну рекламу  як явище – це один із потоків масової інформації, який 

зорієнтовано на гуманізацію суспільних стосунків. У сучасній формі це 

необхідне інформаційне відгалуження соціальної діяльності, що з’явилося та 

професіоналізувалося в культурах західних держав наприкінці ХIХ – на початку 

ХХ століття [1, с. 3]. 

Досягнення мети соціальної реклами  пов’язане із домінуючою у 

суспільстві системою цінностей. Якщо комерційна чи політична реклама 

зв’язана з цінностями опосередковано, то соціальна прямо пов‘язана з 

моральним здоров’ям чи моральною деградацією суспільства. Розкриття  змісту 

духовних цінностей і моральних норм через такий потужний комунікативний 

канал як соціальна реклама  формує духовні потреби, що є на сьогодні 

актуальним з огляду на кризу цінностей, що охопила людство у зв’язку з 

автоматизацією. 

Сучасна реклама викидає глузд з сфери впливу, робить ставку на людей, 

впливає на емоційну сферу особи засобом оригінальності, несподіваності 

сюжету і саме цим завойовує увагу. Частина аудиторії сприймає рекламу 

позитивно. За віковим параметром – це молодь та люди середнього віку. Вони 

психологічно ще не задовольнили потребу в спілкуванні, соціальних контактах» 

[2,  с. 35]. 

Соціальну рекламу слід розуміти як «соціальне в рекламі». Все наше 

життя – соціальне, тому в будь-якій рекламі наявні два рівні: товар (продукт) та 

суспільство. Будь-яке рекламне повідомлення насправді показує місце товару чи 

послуги в житті цільовоі аудиторії та зрушує місцезнаходження покупця у цій 

структурі суспільства – воно може дати додаткове задоволення або занурити у 

стан стурбованої самотності як такої людини, котра втратила орієнтири. 

Рекламні повідомлення, які на перший погляд цнотливі, ставлять під питання 

саму особистість клієнта, його соціокультурну адаптацію в суспільстві в цілому 

із його одвічними устоями [3, с. 11-12]. Реклама звичаййно пропонує свою 

точку зору, впроваджуючи не просто товар, але ще й певний образ мислення. 

Образ, який створює реклама, стає буттям, в якому існує сьогочасний індивід. 



Під словом «соціальний» у терміні «соціальна реклама» слід розуміти 

«суспільний», тобто пов’язаний із системою стосунків, які роблять людське 

довкілля комфортним та безконфліктним. О. Савельєва визначає соціальну 

рекламу як «рекламу, спрямовану на розповсюдження корисних, з точки зору 

суспільства, соціальних норм, цінностей, моделей поведінки, знань, що 

сприяють спільному існуванню в межах цього суспільства» [4,  с. 12]. 

В основі механізмів впливу соціальной реклами перебува її здатність 

активізовувати та формувати соціально-психологічні настановлення людини 

через її когнітивний, емоційний і поведінковий компоненти [4, с. 45]. «Проте 

соціальна реклама – це лише один із інструментів суспільних комунікацій,  а без 

системной продуманої роботи з досягнення суспільно значимих цілей соціальна 

реклама є малоефективною, саме тому через її непродуманість їй не вдається 

справити жодного ефекту» [4, с. 11]. 

Також слід говорити про характерні риси, що притаманні цьому виду 

реклами: актуальність, серйозність, толерантність, значущість, позиційнсть 

(вираження громадських позицій). 

Соціальна реклама, як і будь-яка реклама, має свої цілі. У широкому 

смислі вона направлена на розкриття державних та суспільних інтересів, на 

формування й підтримку ухвалених суспільством моделей поведінки, цінностей 

та норм. Вона спонукає до дії, підтримки, розуміння, об’єднання заради 

гуманної цілі; завжди реактивна, тобто виникає як реакція соціально свідомих 

груп на проблему у суспільстві із метою її розв’язання. Соціальна реклама – це 

мабуть, один із найшляхетніших вимірів професії соціального працівника та 

рекламної творчості, адже поряд із соціальною рекламою завжди постає 

соціальна відповідальність. З часом розуміння цього факту підштовхує 

комерційних рекламодавців приділяти увагу соціальній відповідальності 

бізнесу та робити свій гідний внесок у гармонійний розвиток суспільства. 
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СПЕЦИФІКА БЕЗПЕКИ В АЕРОПОРТАХ В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ 

 

Всесвітня організація охорони здоров’я, через темп розповсюдження 

COVID-19 оголосила пандемію. Країни одна за однією вводять обмежувальні 

карантині заходи. Україна є однією з таких країн, яка перебуває у стані 

карантину. За даними МОЗ станом на 8 квітня 2020 р. в Україні 1668 

лабораторно підтверджених припадків зараження, 52 летальні, 35 пацієнтів 

одужали [1]. В умовах карантину держава має максимально забезпечити заходи 

безпеки на всіх рівнях. Заходи, не обходять і авіацію, з 24 березня 2020 р. 

заборонено прийняття та відправлення повітряних суден, крім Міжнародного 

аеропорту Бориспіль, та резервного Міжнародного аеропорту «Львів» [2]. Всі 

перевезення у разі необхідності здійснюються за погодженням із відповідними 

міністерствами. Прийняті умови, також вимагають посилення заходів безпеки в 

аеропортах. 

Поняття «безпека» за Державним стандартом України 2293-99 має 

визначення, як стан захищеності особи та суспільства від ризику зазнати шкоди. 

Зміст безпеки, в залежності від рівня розгляду, розкривається по різному та має 

багато засобів досягнення, які залежать від багатьох обставин. Тому, за 

критерієм «суб’єкти», можна виділити такі рівні безпеки: індивідуально-

особистісний (окрема людина та її взаємодія з іншими людьми), груповий, 

організаційний (аеропорт), державний, міждержавний.  

Безпека людини (індивідуально-особистісний рівень) охоплює, як 

загальний, так і особистий рівні. Під «людиною» зазвичай розуміється жива 

істота, що має унікальні відмінності, які дають можливість відрізнити людей від 

інших істот, ми солідаризуємось з думкою про біосоціальну сутність людини. 

Звідси і безпека людина має біологічний та соціальні атрибуції. Проблема 

людини є предметом розгляду багатьох наук, під різними кутами зору. В 

соціології людину розглядають на рівні особистості, індивіда та 

узагальнюючого образу в цілому. Кожна людина потребує захисту, почуття 

безпеки є невід’ємною частиною повсякденності. 

Обмежувальні заходи під час карантину направлені на збереження 

здоров’я населення. Людей закликають залишатися вдома та дотримуватись всіх 

правил гігієни. Задля більш чіткого регулювання були введені низки правил на 

законодавчому рівні. Суспільство має по новому звикати до нових умов 

життєдіяльності, а індивід до нових моделей поведінки. Груповий рівень 

безпеки визначає як референтні групи (організовані туристи), за професійними 

ознаками (співробітники аеропорту), так і за спрямованістю пасажирів: ті, хто 

прибуває та ті, хто відбуває з аеропорту. 

 Особливе значення має організаційний рівень, який безпосередньо 

пов'язаний з діяльність аеропорту як цілісної організації. Поняття «аеропорт» 

має різні визначення, більш широке зазначає Наказ Міністерства транспорту 



України «Про затвердження Правил сертифікації аеропортів». «Аеропорт - … 

здійснює приймання і відправлення повітряних суден, пасажирів, багажу, 

вантажів і пошти, обслуговування польотів ПС і екіпажів, яке має для цього 

аеродром, аеровокзал, інші наземні споруди, а також необхідну структуру, 

обладнання, авіаційний персонал та інших працівників [3]». Регулювання 

аеропортів здійснюють відповідні державні органи, а також Міжнародна рада 

аеропортів (МРА) та Об’єднання Авіації (ІКАО). 

Регулювання безпеки в аеропортах здійснюється відповідними Законами 

України, МРА та ІКАО. Зокрема, у 2007 році МРА, ИКАО та ММСП Всесвітньої 

організації охорони здоров’я видали «Рекомендації державам по організації 

боротьби з інфекційними хворобами, які представляють собою ризик для 

здоров’я населення» [4]. Цей документ, зокрема відноситься до регулювання 

аеропортів та рекомендації авіакомпаніям.  

Аеропорт за своєю структурою зовнішньою та внутрішньою, за своїм 

устроєм є цілою «державою». Він працює, як годинник та не можна допустити 

помилок в прийнятті та відправлені літаків, в організації роботи багажного 

відділення, у роботі з пасажирами, у наданні якісних послуг, вчасного 

зворотнього зв’язку та безпеки та ін. 

Аеропорт Бориспіль станом на 8 квітня 2020 р. є єдиним функціонуючим 

в Україні, не враховуючи резервного. Аеропорт провів низку заходів безпеки: 

закриття терміналу D, переведення до «карантинного» терміналу F; прийнято 

виділити мінімальну кількість працівників для забезпечення життєдіяльності 

аеропорту (те ж саме з аварійними та черговими структурами); припинена 

робота інфраструктури аеропорту; закриття окремих систем підприємства задля 

зниження витрат[5]. 

Якщо перенести модель держави на модель аеропорту, то ми можемо 

побачити всі ті ж самі процеси на більш меншій площі, але не менш важливої. 

Люди виходять на працю все менше, закриті місця інфраструктури, скорочують 

деякі рівні системи задля зниження витрат. Навіть паркувальні місця для літаків 

можна порівняти з місцями для автомобілів у містах, які зараз переповнені. В не 

залежності від цих умов, не можна забувати про безпеку. Кожен український 

аеропорт в умовах пандемії має піклуватися про моделювання, розробку 

соціальних технологій посилення заходів безпеки на різних рівнях, адже 

абсолютної безпеки не існує.    

Суспільство знаходиться в очікуванні закінчення карантину, щоб спокійно 

ходити по вулиці та не боятися за своє здоров’я і безпеку. Аеропорти чекають 

своїх пасажирів, а повітряний простір свої літаки. Пандемія визначила також 

значний вплив у визначенні безпеки як держави, яка має право задля безпеки 

громадян прискорити прибуття власних громадян, так і обмежити та припинити 

авіаційний рух у держави та із неї. Глобальне значення пандемії визначив 

відносини між державами у авіасполученні та призупинив авіаційну зв’язаність 

між державами у глобальному вимірі.  
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КОМУНІКАТИВНИЙ ПРОСТІР ЗАКЛАДУ ВИЩОЇ ОСВІТИ ЯК 

ІНСТИТУТ СОЦІАЛІЗАЦІЇ СТУДЕНСТВА 

 

Українська молодь є соціальною групою з високою динамікою соціальних 

перетворень, тенденція до віртуалізації комунікацій, що призводить до 

дисфункції традиційних соціальних інститутів та зумовлює необхідність 

формування нових.  

Заклади вищої освіти, котрі ставлять собі за мету формування студентів 

як активних, креативних, відповідальних, професійних та пристосованих до 

соціальної взаємодії особистостей, мають звернути увагу на процес соціалізації 

студентської молоді саме через призму комунікативного простору, учасниками 

якого є студенти. При цьому варто звернути увагу на те, що студентська молодь 

характеризується низкою особливостей, які мають бути враховані при побудові 

такої комунікації. 

Мета даної публікації полягає у тому, щоб дослідити особливості 

соціалізації студентства через комунікативний простір закладу вищої освіти  та 

виділити специфічні аспекти, на які можна впливати з певним контролем над 

цим процесом. 

Комунікативний простір закладу вищої освіти – це середовище, у якому 

відбувається двостороння комунікація шляхом синтезу трьох складових: 

відбору інформації, способу її повідомлення і селективного розуміння (або 

нерозуміння) змісту цієї інформації. В єдності інформації, повідомлення і 

розуміння/нерозуміння міститься смисл, через який конструюється і 

реалізується комунікативний простір. Він може бути представлений як 

віртуальними каналами комунікації: Telegram, Instagram, Facebook, сайти 

університету тощо, так і реальними: міжособова комунікація, різноманітні 

заходи, клуби, лекції і тому подібне. 

https://www.kmu.gov.ua/npas/pitannya-perevezen-aviam230320cijnim-transportom
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https://kbp.aero/news/informuvannya-shhodo-rezhimu-roboti-aeroportu-borispil-kbp-pid-chas-diyi-obmezhuvalnih-zahodiv/
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В комунікації, яка формується в середовищі закладу вищої освіти, на 

студента впливають різноманітні чинники соціально-психологічного характеру. 

Так, у процесі перебування студента в рамках комунікативного простору 

закладу вищої освіти найбільш дієвим механізмом соціалізаціє є 

міжособистісна взаємодія із суб’єктивно значущими для нього особами, як то: 

одногрупниками, іншими студентами, викладачами тощо.  

Крім того, в процесі функціювання інституціонального механізму, студент 

взаємодіє також із спеціально створеними організаційними формами, 

направленими на його соціалізацію: органами студентського самоврядування, 

клубами за інтересами, серією лекцій і таке інше. Проте, ми вважаємо, що такі 

форми є вторинними інститутами соціалізації. 

Яким же чином комунікативних простір ЗВО здійснює соціалізуючий 

вплив на студента? На нашу думку, це відбувається шляхом дії механізмів 

ідентифікації та наслідування, які реалізуються в процесі соціальної взаємодії у 

комунікативному простору і забезпечують визначення соціально схвалюваної 

поведінки, загальноприйнятих норм і цінностей, рольових моделей для 

студентства.  

Для більш повного розуміння процесу соціалізації студентства, слід також 

звернути увагу на деякі особливості сучасної студентської молоді,  такі як: 

віртуалізація, іграїзація  та перехід від лінійного до фрактального мислення, яке 

часто називають «кліповою» свідомістю. Це означає, що, емоційна складова для 

даної соціальної групи превалює над раціональною, увага концентрується дуже 

невеликий проміжок часу, віртуальна та реальна комунікація сприймаються 

нероздільно, а соціальна взаємодія відбувається у формі гри. 

Отже, у комунікативному просторі молоді закладу вищої освіти (особливо 

у віртуальній складовій), можна створювати повідомлення, які містять певні 

закодовані смисли, такі як цінності, норми поведінки, рольові моделі для 

студентства. Необхідним етапом у цьому напрямку є розробка стратегії, у якій 

буде визначено ті самі моделі поведінки, норми і цінності, котрі бажано 

транслювати через комунікативний простір. 

Таким чином, проаналізувавши особливості студентської молоді, можна 

виділити наступні рекомендації щодо формування повідомлень у 

комунікативному просторі закладу вищої освіти. По-перше, необхідно 

орієнтуватися на короткі, емоційно забарвлені повідомлення, які будуть 

максимально зрозумілими з першої секунди як на них буде звернено увагу. По-

друге, на нашу думку, вдалим підходом буде візуалізація цінностей, схвалюваної 

поведінки та рольових моделей у повідомленнях. Співвідношення даної 

візуалізації із певними персоналіями зі студентської спільноти  у процесі 

комунікації допоможе легше сприйняти закодовані смисли. По-третє, поза 

віртуальним середовищем у рамках закладу вищої освіти необхідно створити 

умови для міжособової комунікації студентства, тобто всебічно сприяти 

створенню і розвитку клубної діяльності, організацій, серій лекцій, заходів 

тощо. Такі заходи можуть бути регульовані з метою формування бажаних 

моделей поведінки, норм і цінностей. 



При правильному підході, комунікативний простір закладу вищої освіти 

може бути сформований як платформа для трансляції схвалюваних моделей 

поведінки, цінностей та рольових моделей, що може забезпечити соціалізацію 

студентської молоді відповідно до бажаного образу. 
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НАДЗВИЧАЙНІ СИТУАЦІЇ: ВИКЛИК АРХІВНИХ УСТАНОВ 
 

Сьогодні, в умовах нестабільного часу, як ніколи перед архівними 

установами України все більшої актуальності набуває проблема збереження 

архівних документів, які знаходяться в них на зберіганні. 

Ризик втрати документів внаслідок різних надзвичайних ситуацій 

постійно підіймає нові питання, які потребують поспішного вирішення. 

Збереження архівних документів за будь-яких обставин є показником 

ефективності публічного управління європейського ґатунку. Відповідно, 

дослідження впливу надзвичайних ситуацій на роботу архівних установ є 

актуальною темою для нашої наукової розвідки. 

Що мається на увазі під поняттям надзвичайних ситуацій в архівних 

установах? Це поняття широке, але основними його рисами є: загроза 

збереженості документів архіву та значних матеріальних втрат; загроза життю 

та здоров'ю людей, порушення нормальних умов праці в архіві та на його 

території; неможливість виконання у повному обсязі покладених на архів 

завдань відповідно до вимог нормативних документів [1]. 

http://enpuir.npu.edu.ua/handle/123456789/11607


Архівні установи є специфічними організаціями, які потребують 

особливого підходу до вирішення питань, які пов’язані з надзвичайними 

ситуаціями. Для забезпечення відповідних умов та вчасного реагування 

архівних установ під час надзвичайних ситуацій необхідне планування та 

організація конкретних дій, які допоможуть попередити або мінімізувати 

наслідки надзвичайних ситуацій. Відтак, для вирішення проблеми необхідний 

модерновий управлінський підхід, який забезпечив би надійність зберігання 

інформації. 

Метою нашої наукової роботи є розкриття основних векторів покращення 

управління архівними установами підчас надзвичайних ситуацій. 

Від ефективності розроблення та впровадження в життя заходів із 

запобігання та ліквідації надзвичайної ситуації в разі її виникнення залежить 

життя та здоров’я персоналу, відвідувачів цих підприємств, документів, які 

зберігаються в установі та розміри заподіяної шкоди. 

Відповідно до Кодексу цивільного захисту України, підготовка персоналу 

в установах та організаціях незалежно від форм власності до дій у 

надзвичайних ситуаціях здійснюється за спеціально розробленою схемою 

заходів захисту населення, матеріальних та культурних цінностей [2]. 

Велику увагу слід приділити розробці «Інструкції з планування заходів та 

дій працівників на випадок виникнення надзвичайних ситуацій» [1]. Цей 

документ має бути чітко продуманою схемою першочергових дій працівників у 

випадку надзвичайних ситуацій. 

Обов’язковими документами також є «План евакуації», «Списки задіяних 

осіб під час надзвичайних ситуацій» [3]. 

Всі документи розробляються на основі відповідної нормативної бази, а 

також за допомогою фахівців Державної служби України з надзвичайних 

ситуацій, пожежної безпеки, охорони праці, цивільної оборони, у галузі 

будівництва та технічної експлуатації будівель та інших відповідальних 

працівників архіву. 

Слід сказати, що тут не обходиться і без проблем, які в сучасних умовах 

стають викликом для архівних установ. 

В нормативних документах не повністю враховується специфіка 

діяльності архівних установ, деякі конкретні заходи взагалі не відображені у 

нормативній базі. 

Через брак коштів у бюджеті існують проблеми зі створенням резерву 

матеріальних ресурсів для ліквідації надзвичайних ситуацій відповідно до 

чинних нормативних актів. Тому матеріально-технічна база архівних установ 

морально і фізично застаріла, не відповідає сучасним стандартам і потребам. 

Лише половина архівних установ забезпечено приміщеннями й обладнанням, 

які відповідають нормативним вимогам щодо зберігання документів та роботи з 

ними. 

Важливою проблемою, яка потребує вирішення, є транспортування 

документів до місць евакуації, питання з вантажниками (для завантажування-

вивантаження документів), охорона документів та саме місце евакуації, адже 



сьогодні спостерігається велика проблема з укриттями та місцями евакуації 

навіть для населення, не кажучи вже про документи. 

Підбиваючи підсумки зазначимо, що проблема забезпечення збереженості 

документів – одна з найважливіших і актуальних у діяльності архівних установ. 

Уникнути негативних наслідків дозволять якісно розроблені документи, які 

визначають чіткі дії персоналу у будь-яких надзвичайних ситуаціях. Низка 

проблем, що виникає на сьогодні у сфері функціонування архівних установ 

мають бути вирішені шляхом відображення відповідних вимог у спеціальних 

законодавчих документах. 
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СТАТИСТИЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ: РЕАЛІЇ СЬОГОДЕННЯ 
 

Сучасний світ не можливо уявити без постійних інформаційних потоків, 

які впливають на усебічний розвиток соціально-економічних, технологічних та 

культурних процесів. Сьогодні усе змінюється із неймовірною швидкістю і 

масштабами. Ці процеси змін постійно відстежуються та аналізуються за 

допомогою статистичних досліджень. Саме статистичні дані являють собою 

найважливіший інформаційний ресурс. 

Тема цього дослідження була та залишається актуальною. Якщо говорити 

про прості речі, застосування статистичних методів під час аналізу соціально-

економічних явищ і процесів, які є об’єктами державного управління, дозволяє 

виявити закономірності та тенденції їх розвитку, тип причинно-наслідкових 

зв’язків між ними; отримати надійні характеристики для прийняття 

обґрунтованих рішень щодо вибору оптимальних шляхів розв’язання 

конкретних проблем чи подолання їх негативних наслідків за умов неповноти 

інформації та її мінливості у часі; спрогнозувати вплив тих чи інших факторів 



на соціально-економічний розвиток територій, а також можливий розвиток 

подій у процесі реалізації управлінських рішень. Відповідно, аналіз сучасного 

стану організації статистичних дослідження для формування системи 

управління суспільно-державними процесами в нашій країні є актуальним 

напрямком дослідження для нашої наукової розвідки. 

Метою нашого дослідження є розгляд напрямків удосконалення 

статистичних досліджень та спостережень у вирі управлінських процесів. 

Відповідно до Закону України «Про державну статистику», збиранням, 

опрацюванням, аналізом, поширенням, збереженням, захистом та 

використанням статистичної інформації щодо масових економічних, 

соціальних, демографічних, екологічних явищ і процесів, які відбуваються в 

Україні та її регіонах, займаються органи державної статистики [1]. До таких 

органів належать: центральні органи виконавчої влади, що реалізують державну 

політику у сфері статистики; функціональні органи державної статистики – 

підприємства, установи та організації, які знаходяться у сфері управління 

центрального органу виконавчої влади, що реалізує державну політику у сфері 

статистики [1]. 

Визначником основних дій для ухвалення управлінських рішень та 

важливою передумовою підвищення результативності та ефективності 

державного управління у сучасних умовах є наявність об’єктивної, вірогідної та 

своєчасної статистичної інформації у процесі прийняття управлінських рішень 

органами державної та виконавчої влади, їх вміння проаналізувати цю 

інформацію, проінтерпретувати та зробити правильні висновки. 

Якісна складова та достовірність статистичних даних, у наш час, 

представляють основу ефективних рішень, які сприяють успішному 

реформуванню різних сфер. Проте для підняття статистики до сучасного 

міжнародного наукового рівня, задоволення потреб системи управління та 

інших соціально-економічних суб’єктів в якісній, повній, різноманітній і 

своєчасній інформації, вкрай необхідна докорінна її перебудова. 

Зараз дуже актуальним для нас є адаптація нормативно-правової бази у 

галузі статистики до європейських вимог. Наразі в Україні реалізується 

Програма розвитку державної статистики до 2023 року. Цей документ 

покликаний привести стан української статистики до європейських стандартів 

та визначає стратегічні напрями та перспективні завдання, спрямовані на 

забезпечення постійного підвищення якості статистичної інформації, містить 

очікувані результати їх реалізації [2]. 

Метою реалізації Програми розвитку державної статистики до 2023 року 

є забезпечення користувачів об’єктивною та якісною, відкритою та доступною 

статистичною інформацією, яка надається в зрозумілій формі, поширюється у 

зручний спосіб і відповідає потребам користувачів. Це має досягатися шляхом 

створення цілісної національної статистичної системи, упровадження новітніх 

інформаційних технологій, сучасних методів і технологій збору, обробки та 

поширення інформації. 

Отже, сьогодні статистичні дослідження є визначальними в багатьох 

процесах нашої держави, а саме: в побудові макроекономічної моделі країни; в 



плануванні макроекономічних показників на основі прогнозу; в прогнозі 

надходжень у бюджет; в статистичному моделюванні доходів населення; у 

факторному аналізі та прогнозі безробіття; в класифікації регіонів за 

інвестиційною привабливістю, ступенем забрудненості, захворюваності. Ці 

чинники дають можливість приймати обґрунтовані рішення у сфері державного 

управління як на рівні держави, так і на рівні регіонів. 

Але на сьогодні залишається актуальною проблема формування якісної 

інформаційної бази для повного задоволення потреб різного роду органів 

управління в статистичних даних та подальшої адаптації нормативно-правової 

бази у галузі статистики до європейських вимог, що передбачає створення 

ефективної статистичної системи, яка вироблятиме необхідну інформацію для 

громадян, суб’єктів підприємницької діяльності, державних органів та органів 

місцевого самоврядування. 
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НЕВЕРИФІКОВАНІ СОЦІОЛОГІЧНІ ДОСЛІДЖЕННЯ, ЯК 

ТЕХНОЛОГІЯ ВПЛИВУ НА МАСОВУ СВІДОМІСТЬ 
 

На сьогодні, дуже гостро стоїть проблема точності, достовірності та 

правдивості інформації, яку отримує індивід по різним каналам комунікації. 

Починаючи від кола друзів закінчуючи телебаченням та інтернетом. Якщо 

новини ще можна перевірити, наприклад, перехресним аналізом, то 

соціологічне дослідження – доволі складно, тим паче звичайній, не обізнаній в 

соціології людині. Це дає змогу недоброчесним соціологічним організаціям 

використовувати таку можливість в комерційних цілях. А саме, як технологію 

впливу на масову свідомість.  

Особливо яскраво це можна відстежувати під час різного роду виборів, від 

місцевих до парламентських. Ні для кого не секрет, що саме ця пора є золотою 



жилою для тих, хто займається соціологічними дослідженнями. Але одна 

справа використовувати соціологічний інструментарій в професійних цілях, а 

зовсім інше, видавати те, чого немає за чисту монету. Хтось скаже, що на війні 

(а політична боротьба теж свого роду війна) всі засоби гарні. А як щодо 

професійної етики та кодексу соціолога [2]? Усі ми хоч раз в житті робили щось 

не зовсім чесне, немає кристально чистих людей. Але повинні ж бути якісь 

кордони, за які не має переступати людина, яка обрала собі шлях соціолога. До 

яких наслідків приводить така поведінка?  

1. Під удар ставиться репутація всіх фахівців задіяних у такого роду 

маніпуляціях. Наш світ глобалізований, дізнатися у яких проектах була задіяна 

та чи інша особа не складно. І ось висновок, а чи будуть мати справу поважаючі 

себе люди з таким шахраєм? Питання доволі риторичне. 

2. Все одно правда виходить назовні, не байдужі журналісти та соціологи 

намагаються виводити на чисту воду таких «фахівців». Існує сайт texty.org.ua 

[3], який має базу псевдосоціологічних служб.  

3. Підривається авторитет науки соціології як такої. Люди, які дізнаються 

про маніпулятивні методи рейтингами після цього не вважають жодне 

соціологічне дослідження за дійсне. Дискредитується як професія, так і наукова 

діяльність. Соціологію починають вважати продажною, та розташовують її в 

один ряд з журналістикою [1]. 

Як саме визначити псевдо соціологічну фірму? Це можна зробити за 

трьома пунктами: 1) Соціологічна організація з’являється у період 

передвиборчої гонки та після виборів зникає назавжди. Це дуже підозріло та 

викликає величезну кількість запитань. 2) Наявність не публічних зв’язків між 

соціологічною фірмою та політичними силами. 3) Порівняння голосування з 

результатами опитувань. Так, останній пункт має багато нюансів: невизначені 

виборці, недоброчесність респондента та похибка вибірки дають про себе знати, 

але коли дані мають доволі велику різницю – це дає сильну підставу до того, що 

опитування було фальсифіковане під конкретного замовника. 

Тут дуже важливо відмітити, що сфальсифікована громадська думка може 

вплинути на масову свідомість та викривити реальну картину світу, нав’язати 

певні думки. Це в свою чергу може піднімати рівень соціального невдоволення 

та призводити до протестів, страйків, революційних подій, тощо. Такого роду 

маніпуляція може призвести до цілком непередбаченого зворотного зв’язку.  

Отже, можна зазначити, що ця проблема потребує вирішення. Так, з нею 

боряться ентузіасти, ті, кому не байдужа правда. Але за таку дезінформацію 

автори мають понести справедливе покарання. Соціологія має перестати бути 

інструментом політичної пропаганди чи маніпуляції. Вона дуже тісно пов’язана 

з політичним життям, але слід пам’ятати, що перш за все, соціолог має бути 

об’єктивним та нести правдиву інформацію до людей.  
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КОНЦЕРТНІ ШОУ ЯК ФАКТОР СОЦІАЛІЗАЦІЇ СОЦІАЛЬНО-

НЕЗАХИЩЕНОГО ПІДЛІТКА 
 

Процес соціалізації людини триває протягом усього життя. Однак, в 

сучасних умовах особливо актуальною у світі є проблема соціалізації саме 

соціально-незахищених підлітків. У цьому віці відбувається ряд психофізичних 

змін у розвитку підлітка; змінюються провідний вид діяльності, соціальна 

група, в яку входить підліток, сутність позиції, яку він займає в очах оточуючих 

і самого себе. 

Актуальність питання впливу концертних шоу на соціалізацію соціально-

незахищених підлітків на сьогоднішній день стоїть досить гостро. Нажаль, 

сучасне суспільство не враховує важливу соціальну природу концертних шоу. 

Концертні шоу супроводжували людей ще з давніх часів. Вони займають 

особливе місце завдяки їх безпосередньому впливу на людину, а саме на 

соціалізацію соціально-незахищених дітей. Концерти є частиною культури, 

традицій і звичаїв, які визначаються ядром будь-якого суспільства. Концертні 

шоу впливають як на психіку, так і на фізіологію дитини , надаючи збудливу або 

заспокійливу дію. Такий вплив здатний викликати різні емоції. У зв'язку з цим 

більш актуальним стає питання про важливість культурного виховання 

соціально-незахищеної дитини в системі естетичного розвитку, а також 

розвитку загальних психічних властивостей (уяви, мислення, волі, уваги, 

пам'яті) для виховання емоційної чуйності, душевної чутливості та морально-

естетичних ідеалів особистості. 

Концертні шоу - це вид мистецтва, який передбачає виконання музичних, 

вокальних, хореографічних та інших творів за певною програмою з метою 

створення всебічного впливу на аудиторію [2, с. 20].  

Соціалізація (від лат. socialis — суспільний, соціальний) - це процес 

засвоєння індивідом знань, досвіду, норм і цінностей, включення його до 

системи соціальних зв'язків і відносин, необхідних для його становлення і 

життєдіяльності в даному суспільстві [2, с. 43].  

Соціально-незахищена дитина – це дитина, яка опинилися в критичній 

ситуації або в несприятливих умовах для життя. Соціальна незахищеність 

виникає в результаті дій різних факторів ризику: економічних, екологічних, 

медичних, психологічних і соціальних [2, с. 53]. 

Отже, «концертну» соціалізацію соціально-незахищених підлітків можна 

визначити як процес інтеграції індивідів у концертне поле соціального 
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простору. Результатом такої соціалізації є формування певної системи 

естетичних цінностей, музичного смаку, музична інкультурація (процес 

залучення індивіда до культури, засвоєння їм існуючих звичок, норм і правил 

поведінки, властивих даній культурі) у підлітків [3]. 

Концертні шоу та їх соціальні механізми сприяють соціальної 

ідентифікації підлітків з цінностями, наприклад, якоїсь конкретної музичної 

групи. За допомогою дії багатьох соціалізуючих структур більш широко 

здійснюється пізнавальна функція музики.  

Концертні, музичні шоу здатні відбивати певні характерні риси, властиві 

індивіду або суспільству в цілому. На прикладі легкої музики (або поп-музики) 

на перше місце виступає її танцювальний ритм, спрощена ідеологічна складова, 

що характеризує її повсякденність,масове поширення. Більш важка музика, як 

правило, спрямована на більш вузькі верстви суспільства. Однак її соціальні 

функції більш стійкі і здатні забезпечувати тісний зв'язок між акторами даного 

музичного жанру [4].  

Тому вивчення музичних потреб і інтересів особистості спочатку 

необхідно для розуміння характеру, що складаються з нормативів в підлітковій 

свідомості. Ці установки в подальшому будуть визначати групову соціальну 

дистанцію і впливати на вибір культурної поведінки: конформної або 

девіантної. 

Соціалізуюча функція концертів полягає в задоволенні основних 

соціальних потреб, властивих соціально-незахищеній дитині: спілкування з 

однолітками, пошук однодумців, самоідентифікація з собі подібними, пошук 

нових ідеалів і цінностей, компенсація соціальної невизначеності своєї позиції в 

суспільстві. 

Особливостями ресурсів концертної соціалізації є їх емоційна 

забарвленість і барвистість, відчуття єднання під час музичної взаємодії, які 

відповідають психолого-віковим особливостям підліткового віку, і визначають 

ефективність використання музичних ресурсів в процесі соціалізації соціально-

незахищених підлітків. 

Отже, одним з механізмів подолання соціальної відчуженості, фактором 

соціалізації  можуть стати саме концертні шоу, тому що саме там найчастіше 

буває багато людей, саме там соціально-незахищений підліток буде почувати 

себе включеним у соціальне життя, не буде самотнім. Концертні шоу сьогодні 

набувають нового звучання, нових жанрів та стилів, які визначаються змінами в 

житті суспільства. І це різноманіття жанрів дозволяє задовольнити ступінь 

потреби включеності у суспільство соціально-незахищеної дитини. 

Соціалізуюча функція концертів полягає в задоволенні основних соціальних 

потреб, властивих соціально-незахищеному підлітку: пошук однодумців, 

самоідентифікація з собі подібними, пошук нових ідеалів і цінностей, 

компенсація соціальної невизначеності своєї позиції в суспільстві. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ ТЕХНОЛОГІЇ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З 

ПРОФІЛАКТИКИ СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ У ДІТЕЙ ТА 

ПІДЛІТКІВ 
 

Проблема технологізації соціальної роботи з дітьми та підлітками, які 

схильні до суїциду є дуже актуальною у зв’язку зі збільшенням кількості 

суїцидальних замахів, поширення яких відбувається в різних вікових категоріях, 

через психологічні, соціальні, і економічні фактори. Невирішеність проблем 

даної групи клієнтів призводить до збільшення кількості смертей та загалом 

негативно впливає на ситуацію в країні. За данними соціологів, у групі підлітків 

віком суїцид – друга причина смерті серед дівчат, після ускладнень вагітності та 

пологів, та третя причина смерті серед юнаків, після ДТП і міжособистісного 

насильства. Тут можна зазначити актуальність проблеми у зв’язку з карантином, 

зростанням безробіття браку спілкування, збільшенням часу перебування у 

соціальних мережах. 

Історія дослідження технологій соціальної роботи з людьми, які здатні до 

суїциду є достатньо представницькою. Ще починаючи з часів існування 

рабовласницьких держав суїцид набував поширення як соціальне явище, яке  

існує і до сьогодення. Багатовікове осмислення феномену самогубства призвело 

до виникнення різноманітних психологічних підходів і практичних методів 

роботи з людьми з суїцидальною поведінкою. Проблема суїцидальної поведінки 

знайшла широке відображення у наукових працях видатних філософів, 

соціологів та психологів. Починаючи з таких як Е. Дюркгейм та З. Фройд. 

Відображена ця проблематика і в роботах сучасних та вітчизняних науковців, 

зокрема таких як О.О. Осетрової,  В.В. Рибалки, В.А. Розанова., А.Н. 

Моховикова, та інших.  

Для дослідження саме соціальної роботи з дітьми та підлітками, які 

схильні до суїциду використано поняття соціальної роботи в значенні її як 
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практичної професійної діяльності з надання допомоги та підтримки людей, які 

опинились у скрутній ситуації. Поняття «технології соціальної роботи» 

розглядається як одна із галузей соціальних технологій, що орієнтована на 

соціальне обслуговування, допомогу і підтримку громадян, які знаходяться у 

важкій життєвій ситуації.   

Люди, що здійснюють спробу самогубства, мають суїцидогенні особові 

особливості, що проявляються у відповідних ситуаціях. Тому психологи різних 

спеціалізацій розробляють різноманітні  методи та принципи, що дозволяють на 

ранніх стадіях виявити розвиток кризи і надати необхідну психотерапевтичну 

або консультативну допомогу індивідуально або в групі, тобто профілактику 

суїцидальної поведінки.  

Суїциди поділяють на три основні групи: справжні, демонстративні й 

приховані. 

1. Істинний суїцид — це правдиве бажання вмерти. Не буває спонтанним, 

хоча інколи виглядає досить несподіваним. Такому суїциду завжди передують 

пригнічений настрій, депресивний стан або просто думки про завершення 

життя. Причому оточення цього стану може і не зауважувати. Іншою 

особливістю істинного суїциду є розмірковування та переживання про сенс 

життя. 

2. Демонстративний суїцид не пов’язаний із бажанням умерти, а є 

способом звернути увагу на свої проблеми, покликати на допомогу, вести 

діалог. Це може бути і спроба своєрідного шантажу. Смертельний результат у 

такому випадку є наслідком фатальної випадковості. 

3. Прихований суїцид (непряме вбивство) — вид суїцидальної поведінки, 

що не відповідає її буквальному визначенню, але з тією ж спрямованістю і 

результатом. Це дії, що супроводжуються високою ймовірністю смерті. 

Більшою мірою це поведінка, націлена на ризик, на гру зі смертю, ніж на 

завершення життя. Це й ризикова не керування автомобілем, і захоплення 

екстремальними видами спорту або небезпечним бізнесом, і добровільні 

поїздки в гарячі точки, І вживання сильних наркотиків, самоізоляція. 

Психологи зазначають, що підлітковий суїцид – демонстративний. 

Підліток не розглядає смерть як кінцеву мету: в 99% випадків суїциду дитина не 

замислюється про те, що це назавжди. Це такий заклик – «зверніть на мене 

увагу». Вони не розуміють, що це безповоротно, і чекають, що хтось їх врятує. 

Також, за результатами  досліджень В.А. Розанова, є певні ознаки, які 

допомагають у профілактиці суїциду дитини та підлітка. Кожна дитина 

індивідуальна, але якщо говорити про загальні ознаки, то необхідно відзначити 

найбільш характерні. А саме по-перше, найчастіше підліток чі дитина 

усамітнюється, стає менш активним, аскетичним, у нього пропадає інтерес до 

всього, в його поведінці з'являється якась відчуженість. По-друге у дітей та 

підлітків, які схильні до суїциду, спостерігаються перепади настрою, від 

сльозливого до агресивного. Тобто на все, що виходить за якусь норму, потрібно 

звертати увагу. Наявність особливої групи, так званого імпульсивного 

(афективного) суїциду, який не продумується заздалегідь. І тут в якості 

профілактики має бути використано навчання дитини проявляти та 



відреаговувати власні переживання, зокрема ділитися проблемами з близькими 

дорослими, які в свою чергу мають сприяти розвитку таких вмінь у дитини.  

Соцільно - психологічна допомога особистості клієнта схильного до 

суїцидальної поведінки фахівцями соціальних служб відіграє дійсно велику 

роль. Існує велика кількість програм спрямованих на покращення стану 

клієнтів. Ці програми спрямовані на підтримку загального констурктивного 

стану  клієнтів, збереження і розвиток кола спілкування, встановлення нових 

контактів, що є потужним засобом, що утримує в житті, а також розвиток 

соціальних навичок та відробіток травматичних переживань. 

У висновку, хотілося б зазначити, що кожен другий підліток хоч раз у 

житті замислювався про самогубство. Хоча насправді ніхто з цих дітей не хоче 

покінчувати з життям назавжди, просто для дитини думки про самогубство – 

часто єдиний спосіб звернути на себе увагу батьків та оточуючих. В 99% 

випадків суїциду підліток не замислюється про смертельний 

результат. Уникнути цього можна, частіше розмовляючи з дітьми і звертаючи на 

них увагу. Тому що сам суїцид – це крик про допомогу, коли іншими засобами 

він не може достукатися до батьків, до оточуючих, однолітків. Але у багатьох 

випадках діти просто не діляться з батьками своїми переживаннями та 

замовчують проблеми. Тому соціально-психологічна допомога є дуже важливою 

складовою соціальної роботи у данний час. Відповідно основні напрямки її 

пов’язані з роботою з самими дітьми, їх батьками, та організації просвітницької 

діяльності в закладах освіти. Своєчасне втручання та використання технологій 

профілактики може зберегти життя, головне завчасно звернутися та виявити 

суїцидальні думки дитини чи підлітка. 
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 СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА В УКРАЇНІ ЯК ФАКТОР ФОРМУВАННЯ 

ПОЗИТИВНО СПРЯМОВАНОЇ ПОВЕДІНКИ МОЛОДІ 
 

В Україні соціальна реклама на сьогодні виступає молодим напрямом 

досліджень у сфері суспільних комунікацій, її вивчення є надзвичайно 

актуальним та необхідним. Виробництво соціальної реклами стає окремим та 

престижним видом рекламної діяльності. Соціальна реклама змінює нашу 

соціальну поведінку по відношенню до себе, до інших, до суспільства, підказує 

як необхідно діяти у певній ситуації. 

Завдяки бурхливому розвитку засобів масової комунікації реклама стала 

одним із обов'язкових атрибутів, тієї реальності, що впливає на формування 

суб'єктивного досвіду кожної людини. У сучасному суспільстві реклама відіграє 

активну роль у формуванні ціннісних орієнтацій, стандартизованих зразків 

поведінки, інтересів, захоплень. У розвинутому суспільстві соціальна реклама 

один з інструментів підвищення ефективності управління різними соціальними 

сферами. 

Cоціальна реклама займає особливе місце, оскільки вона завдяки своїм 

особливостям як засобу комунікації здатна за короткий  проміжок  часу  в 

стислій лаконічній формі розповсюдити інформацію серед широких мас 

населення, зокрема серед молоді, необхідну для популяризації діяльності 

соціальних служб. 

Вивченням особливостей сучасної соціальної реклами займалося чимало 

українських та зарубіжних дослідників, таких як В. Бугрим, Н. Грицюта, 

Т. Євгеньєва, О. Клименко, Н. Кутуза, Г. Ніколаїшвілі, Д. Олтаржевський, 

Є. Ромат, А. Федорова, Г. Цуканова, Т. Шальман та інші. Заслуговують на увагу 

роботи таких авторів, як Т. Лобойко, В. Москаленко, А. Стрелковська 

(Тимошенко), у доробку яких є дослідження впливу соціальної реклами на 

процес соціалізації та формування постивно спрямованої поведінки [1].  

В Україні відповідно до Закону «Про рекламу» ст.1 соціальною рекламою 

є «інформація будь-якого виду, розповсюджена в будь-якій формі, яка 

спрямована на досягнення суспільно корисних цілей, популяризацію 

загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має на меті отримання 

прибутку» [2]. 

Агарков О. вказує, що головна функція соціальної реклами пов’язана з 

актуалізацією соціальних проблем і цінностей суспільства. У сучасному 

інформаційному суспільстві соціальна реклами має на меті популяризацію, 

прищеплення певних цінностей, ідеалів і стилю життя, впливаючи на поведінку 

людей і зміни в масовій свідомості і сприйнятті суспільних явищ. В 

українському інформаційному просторі соціальна реклама займає важливе 

місце, розвиваючись як окремий напрям рекламної діяльності [3, с.152]. 



Соціальна реклама носить некомерційний характер і вирішує важливі 

суспільні завдання. Вона покликана пропагувати певний спосіб життя і 

спонукати до конкретних дій. Соціальну рекламу слід використовувати як 

ефективний інструмент профілактики негативних проявів та явищ у 

молодіжному середовищі на рівні громади й суспільства загалом, як орієнтир 

для діяльності влади за тими напрямами, де відчувається негативний вплив 

певних чинників. 

Дослідниця А. Стрелковська визначає позитивно спрямовану поведінку як 

таку поведінку особистості, що відповідає суспільним нормам і соціальним 

очікуванням, ґрунтується на системі загальнолюдських цінностей та є ознакою 

соціалізації особистості [4, c. 57-63]. Позитивно спрямована поведінка 

детермінована соціальними і психологічними, об’єктивними і суб’єктивними 

чинниками і є протилежною до змісту девіантної поведінки [5, c. 64-78]. Крім 

того, вона може бути соціально допустимою, соціально бажаною, соціально 

прийнятною суспільством. У зв’язку з цим важливим є погляд Л. Федотової, яка 

зазначає, що для «нормальної поведінки, на противагу аномальної, є свої норми, 

стандарти, зразки поведінки, ідеали, цінності – тобто вказівники, що 

допомагають індивіду орієнтуватися серед схвалюваних суспільством моделей 

поведінки» [6, c. 10]. 

Таким чином, однією зі значимих чинників соціалізації є соціальна 

реклама, яка не лише орієнтує поведінкові «траєкторії» індивідів, а й відіграє 

відповідну роль у процесах соціокультурної динаміки сучасного суспільства. 

Сьогодні практика рекламної діяльність показує, що здатна формувати не тільки 

потреби, а й виховувати, навіювати соціальні стереотипи. Інакше кажучи, 

соціальна реклама є одним із складників соціалізації сучасної молоді, поруч із 

традиційними інститутами: сім'єю, групами ,школою та фактором формування 

позитивно спрямованої поведінки. Вона адаптує людину до нових соціальних 

ролей і цінностей, способом регуляції поведінки у різноманітних обставинах. 

Саме реклама,  є одним із  головним регулятором та контролером  поведінкові 

«траєкторії» індивідів. 
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ПРИЧИНИ І ОЗНАКИ СТРЕСОВОГО НАПРУЖЕННЯ ПРАЦІВНИКІВ 

УСТАНОВ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 
 

Трудове життя держслужбовців постійно змінюється. З одного боку, 

розвиток нових технологій, глобалізація та демографічні зміни, а з іншого боку 

викликані цими факторами появи нових форм праці і методів мають безліч 

позитивних моментів. Робота публічних установ стала більш гнучкою; вона 

об'єднується з публічним життям; обсяг фізично важкої праці скоротився, 

робоче середовище стало більш різноманітним. 

У той же час зміни містять в собі нові небезпеки: дедалі жорсткіші вимоги 

конкуренції призводять до інтенсифікації праці і посилення вимог, 

до працівників; розвиток сектора послуг обумовлює стрімке зростання 

робочих місць, а економічна нестабільність підвищує ризик втрати робочого 

місця.  

З іншого боку зрозуміло, що практично жодна робота при будь яких 

умовах не обходиться без стресу. Стресове напруження – це стан напруження 

організму, який характеризується його неспецифічною відповіддю на 

пред'явлену йому вимогу (стресову ситуацію). В той же час в стресових умовах 

працівник реагує не тільки на рівні функціонування організму. Якщо службові 

обов'язки або відносини стають причиною довготривалих напружених ситуацій, 

і службовець розуміє, що він більше не справляється з вимогами, може 

виникнути робочий стрес, який негативно впливає на особистість працівника і 

відповідно, негативно відбивається як на продуктивності праці, так і на здоров'ї. 

Якщо поглянути на проблему ширше, то негативний вплив стресу поширюється 

також на організацію, де працює працівник, і суспільство в цілому. 

Стрес на робочому місці – це дуже серйозна проблема. Під впливом 

стресу організм людини відчуває стресову напругу. Розглянемо різні стани 

людини, які можуть сигналізувати про наявність в організмі внутрішнього 

напруги. Свідома оцінка здатна перевести ці сигнали зі сфери емоційної 

(почуття) в сферу раціональну (розум) і тим самим ліквідувати небажаний стан. 

Розглянемо ознаки стресового напруження які виникають під час виконання 

держслужбовців своїх обов'язків: неможливість зосередитися на роботі; занадто 

часті помилки в роботі; погіршується пам'ять; занадто часто виникає почуття 

втоми; дуже швидка мова; думки часто зникають; досить часто з'являються болі 



(голова, спина, область шлунку); підвищена збудливість; робота не доставляє 

радості як було раніше; втрата почуття гумору; постійне відчуття недоїдання; 

зникає апетит – взагалі втрачено смак до їжі; неможливість вчасно закінчити 

роботу. 

Якщо працівник державної установи виявив у себе ознаки стресової 

напруги організму, то необхідно уважно вивчити його причини. Зрозумівши 

причини  – легше  їх усунути. Прибрати причини стресу легше, ніж прибрати 

наслідки стресу. Отже розглянемо які є причини появи стресового напруження: 

 ‒ Набагато частіше  доводиться робити не те, що хотілося, а те, що 

потрібно, що входить у ваші обов'язки; 

 ‒ Постійно бракує часу – не встигаєте нічого зробити; 

 ‒ Вас щось або хтось підганяє, ви постійно кудись поспішаєте; 

 ‒Починається здаватися, що всі знаходяться у внутрішньому напруженні и 

ти сам; 

 ‒ Постійно хочеться спати – ніяк не можете виспатися; 

 ‒ Майже нічого не подобається що Вас оточує; 

 ‒ На роботі, вдома, в сім'ї, у Вас постійні конфлікти; 

 ‒ Постійні відчуття незадоволеності життям; 

 ‒ З'являється комплекс неповноцінності; 

 ‒ Вам ні з ким поговорити про свої проблеми, та й немає особливого 

бажання; 

 ‒ Ви не відчуваєте поваги до себе – ні  вдома, ні на роботі. 

Ймовірно, тут наведено не в повному обсязі причини стресової напруги. 

Кожна людина повинна сама проводити аналіз свого стану і виявляти причини 

стресової напруги, які характерні тільки для його організму (з точки зору його 

особистих відчуттів). 

У підсумку вважаємо необхідним зазначити способи боротьби зі 

стресовою напругою в професійній діяльності державного службовця. Ці 

способи обгрунтовані в книзі « Управління стресом. Подолання проблем» 

письменником та філософом Девідом Льюисом, і включають три групи:  

 ‒ Перша група  включає способи, що використовують фізичні фактори 

впливу – це фізична культура, загартовування організму, біг. 

 ‒ Друга група переключення  уваги. Не зациклюйтеся на проблемі, що 

викликає стрес. Постарайтеся перемкнути увагу на що ‒ небуть  приємне. 

 ‒ Третя група включає в себе релаксацію та розслаблення, зниження 

тонусу м'язів, стан спокою. Відмінний спосіб боротьби зі стресом, допомагає 

його стримувати, не даючи йому посилюватися. 
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ЛОГОТЕРАПІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ СОЦІАЛЬНОЇ РОБОТИ З ЛЮДЬМИ, 

СХИЛЬНИМИ ДО СУЇЦИДАЛЬНОЇ ПОВЕДІНКИ 
 

В наш час у зв’язку з загостренням соціальних, економічних та 

ідеологічно-ціннісних протиріч проблема суїциду набуває особливої гостроти 

та актуальності в українському суспільстві. За даними ВООЗ за 2019 рік кожні 

40 секунд на планеті стається один випадок суїциду. Це означає, що приблизно 

800 тисяч людей за рік вкорочують собі віку[1]. 

В публікації  ми аналізуємо психотерапевтичну стратегію, засновану на 

думці, що розвиток особистості зумовлений прагненням до пошуку і реалізації 

сенсу життя. Ця стратегія сформульована австрійським науковцем Віктором 

Франклом. 

 Метою публікації є аналіз доцільності використання логотерапії в роботі 

з людьми, що схильні до суїцидальної поведінки. 

У XXI столітті число самогубств в Україні за рік дорівнює  - 18 смертей 

на кожні 100 тис. населення, проте, це лише офіційна статистика, і з 

врахуванням військових дій та наявності непідконтрольних територій, дані 

можуть бути не зовсім достовірними[1]. Причини суїциду різноманітні, вони 

полягають не тільки в особистісних деформаціях суб'єкта і ситуації, яка травмує 

психічно, але й у соціально-економічній та моральній організації суспільства. 

Суїцидальна поведінка є наслідком соціально-психологічної дезадаптації особи 

в умовах мікросоціального конфлікту. Це результат взаємодії ситуаційних і 

особистісних факторів. Самогубство є крайнім виявом аутоагресії, свідоме, 

умисне самопозбавлення життя. Феномен суїцидальної поведінки в 

загальнопсихологічному аспекті традиційно тлумачиться як поведінка людини, 

спрямована на аутодеструкцію. Оскільки самосвідомість людини 

детермінується суспільством, до якого вона належить, то дисбаланс між 

особистісним і соціальним в її психоструктурі призводить до поведінкових 

відхилень, зокрема за певних обставин навіть до суїциду. Суїцидальними 

людьми в цілому керують амбівалентні почуття. Вони відчувають безнадійність 

і в той же час сподіваються на спасіння. Саме тому дуже важливо знати під час 

бесіди з суіцидентом про особливі ключі і застережливі ознаки самогубства. 

Основною технологією соціальної роботи із клієнтом з суїцидальною 

поведінкою є соціальна і психологічна профілактика та розробка 

профілактично-корекційної програми роботи з людьми схильними до проявів 

суїцидальної поведінки. Ще однією ефективною технологією роботи з людьми 

схильними до суїцидальної поведінки є логотерапія В.Франкла, за допомогою 

якої відкривається можливість пропрацювати з клієнтом  сенс його людського 

існування і здійснити роботу по пошуку цього сенсу. Пошук сенсу, на думку 

автора, є первинним спонукальним мотивом життя кожної людини, а не 

"вторинною раціоналізацією" її інстинктивних потягів. Це особливий і 



неповторний сенс, тому що він повинен і може бути здійснений тільки цією 

людиною і ніким іншим; лише такий зміст має значущість, здатну задовольнити 

людську потребу в сенсі [2]. У своїй системі наукових поглядів щодо сенсу 

життя людини В.Франкл виділяє три основні частини: вчення про прагнення до 

сенсу, вчення про сенс життя і вчення про свободу волі. Прагнення до пошуку і 

реалізації людиною сенсу свого життя він розглядає як природжену 

мотиваційну тенденцію, властиву всім людям і яка є основним двигуном 

поведінки і розвитку особи. Сам сенс вимальовується в результаті реагування 

людиною на життєві ситуації та завдання, які виникають на її шляху. Не 

дивлячись на те, що біологічні, психологічні та соціальні фактори впливають на 

реакції людини, завжди присутній елемент свободи вибору. Тож людина несе 

відповідальність за свої реакції, вибори та дії[3]. Байдужість до пошуку своєї 

мети життя та шляхів її реалізації призводить до психологічних труднощів і 

негативних переживань нікчемності життя. Для пошуку сенсу життя важливо 

вміти вийти за межі свого внутрішнього світу до інших людей або до 

поставленої мети, адже егоцентричність заважає та не дає побачити можливі 

перспективи. 

Зазвичай втрата сенсу життя та суїцидальні думки з’являються при 

сильних психотравмуючих подіях: переживанні втрати близьких людей, участь 

в воєнних діях, каліцтво, фінансові труднощі тощо. Відсутність сенсу життя або 

неможливість його реалізувати породжує у людини стани екзистенціального 

вакууму і екзистенціальної фрустрації, що стають причиною так званих 

ноогенних неврозів, пов'язаних з апатією, депресією і втратою інтересу до 

життя, а також з прагненням до мінімізації внутрішньої напруги. Практика 

логотерапії направлена на те, аби допомогти людині знайти втрачений нею сенс 

життя. Одним з головних джерел сенсу в ній виступає релігійна віра. В той же 

час релігія не є єдино можливим джерелом сенсу; ця проблема може 

вирішуватися однаково успішно і віруючими, і невіруючими людьми. В рамках 

логотерапії ставиться завдання допомоги людині з суїцидальною поведінкою в 

пошуку сенсу життя, який не може бути просто запозичений в інших. Для 

вирішення цього завдання був розроблений метод сократичного діалогу, в якому 

відбувається обговорення особистого досвіду, що стосується перш за все трьох 

сфер, в яких може бути знайдений індивідуальний сенс життя. Це творчість, 

переживання і усвідомлене відношення до обставин, на які не можна 

вплинути[3].  

 Для кожної людини ці цінності унікальні, конкретні і неповторні, тому 

людина в пошуках сенсу життя шукає і знаходить свою область, в якій вона 

реалізує себе і будує свою особистість. 

Якщо у людини виникає стан втрати сенсу життя, В. Франкл рекомендує 

зрозуміти і відчути унікальність і неповторність власної особистості. Здобувши 

самоцінність, цінність оточуючих людей і світу, в якому вона живе, людина 

набуває впевненості в собі, своїй повноцінності, потрібності, тобто сенс 

існування. Життя людини не може позбутися сенсу ні за яких обставин - сенс 

життя завжди може бути знайдений [4]. 



Отже, суїцидальна поведінка проявляється внаслідок соціально-

психологічної дезадаптації людини в умовах мікросоціального конфлікту. 

Самогубство є усвідомленим самопозбавлянням життя і часто його причиною 

може бути втрата сенсу життя, душевна фрустрація та неможливість впоратися 

з життєвими труднощами. Проте сенс життя не може бути нав’язаний кимось, 

він має бути знайдений людиною самостійно. В цьому їй покликана допомогти 

логотерапія. Згідно з її положеннями, людина несе відповідальність за свої 

реакції, вибори та дії. Людина мусить виходити за межі свого внутрішнього 

світу до інших людей або до поставленої мети задля здобуття нового сенсу 

життя, який вимальовується в результаті реагування людиною на конкретну 

життєву ситуацію і може змінюватися залежно від зміни ситуації. 

В подальших дослідженнях планується здійснення аналізу застосування 

методів логотерапії з людьми, схильними до суїцидальної поведінки.  
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СТРАТЕГІЯ ІНТЕРМАРІУМУ ЯК АЛЬТЕРНАТИВА ЄВРОСОЮЗУ 
 

Сучасна Європа (і не тільки Західна, з якою вона частіше асоціюється), 

крім суто географічного розуміння, представляє певний уклад, норму життя і 

державний устрій за принципом спільного демократичного правління. Ця 

Європа в рамках офіційно встановлених кордонів Європейського Союзу (ЄС), 

навіть після вступу в нього Болгарії і Румунії, перетворившись в об’єднання 27 

держав, межі якого тягнуться від Атлантики до Чорного моря і від Арктики до 

Середземного моря, все-таки значною мірою менша свого фактичного 

потенціалу. 

Зростаюча Європа може стати реальним трампліном для просування в 

Євразію міжнародного демократичного порядку і співпраці. Позитивний по суті 
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і сам процес, що передує розширенню ЄС, оскільки перспектива можливого 

членства вже чинить конструктивний вплив на стан справ і поведінку країн-

претендентів, що вже самочинно сприяє зміцненню безпеки ЄС за периметром 

його кордонів. 

Разом з тим нові кордони внесли в Європу і «нові виклики»: від 

ісламського фундаменталізму до загрози енергетичній безпеці; від зростання 

нелегальної міграції до організованої злочинності. До числа інших негативних 

наслідків розширення ЄС деякі дослідники відносять і те, що в міру укрупнення 

об’єднання за рахунок нових держав ЄС все більше стає схожим на якусь 

подобу «неосередньовічної імперії», де існує ієрархічна система влади з одним 

центром, вплив якого зменшується до периферії [3, c. 227]. 

Розширення ЄС є безпосередньою причиною посилення регіоналізації 

його міжнародних відносин і підйому хвилі регіоналізму нового типу в Європі. 

Європейський регіоналізм або, іншими словами, «новий регіоналізм» в 

сучасному розумінні цього слова, це регіоналізм добросусідства, покликаний 

наводити мости між Європою і різними країнами на північному, східному і 

південному напрямках шляхом розвитку регіонального співробітництва. 

Важливим фактором, який багато в чому визначив успішний розвиток 

регіонального співробітництва в Балтійському просторі, був тісний політичний 

союз Литви, Латвії та Естонії, який склався задовго до їх відділення від СРСР в 

1991 році. За підтримки партнерів з числа держав-членів ЄС і НАТО Литва, 

Латвія і Естонія в короткий термін успішно здійснили ряд спільних військово-

політичних проектів. Зокрема таких, як створення: спільного сухопутного 

військового контингенту – BALTBAT (The Baltic Peacekeeping battalion); 

спільного військово-морського з’єднання – BALTRON (Baltic Naval Squadron); 

єдиної системи контролю повітряного простору – BALTNET (Baltic Air 

Surveillance Network). На сьогоднішній день три балтійські держави єдині в 

політиці, яку ведуть відносно Росії. 

Виникнення більшості міжнародних організацій і ініціатив в 

Балтійському просторі, в діяльності яких в тій чи іншій мірі брав участь ЄС, 

було пов’язано з необхідністю об’єднати на початку 90-х років минулого 

століття три балтійські держави і Росію з Європою за допомогою щільної та 

інтенсивної мережі  транснаціональних економічних, соціальних і культурних 

зв’язків. Ці зусилля призвели до створення широкої, хоча і дещо аморфної 

мережі взаємопов’язаних організацій та ініціатив на міжурядовому і 

неурядовому рівнях [1, с. 23]. В числі подібних об’єднань були створені в 1992 

році для співробітництва на міжурядовому рівні Рада держав Балтійського моря 

(РДБМ) і створене для співпраці на рівні неурядових них організацій в 1997 

році Північне Вимірювання (ПВ). В обох ініціативах, поряд з балтійськими 

державами, фінансово та технічно найактивніше брав участь ЄС (в особі 

Єврокомісії), а також скандинавські країни, Польща, Росія і Німеччина. 

Вищезгаданий формат включав в себе поглиблення діалогу і взаємодію 

практично у всіх сферах регіонального співробітництва (за винятком 

військового компоненту), зокрема, таких як: економіка, соціальний розвиток, 

охорона навколишнього середовища, питання ядерної безпеки, прикордонне 



співробітництво. В рамках цих регіональних ініціатив ЄС активно фінансував 

багато проектів. 

На сучасному етапі розвитку ЄС прослідковуються негативні тенденції. 

Враховуючи системну кризу Союзу та неготовність Заходу надати реальні 

гарантії безпеки від російської агресії Україні, Грузії та Молдові, між країнами 

Балто-Чорноморського регіону дедалі актуальнішими стають спільні оборонні 

інтереси. Вихід Британії з ЄС, економічні кризи у Греції, колапс системи 

європейської солідарності та політики мультикультуралізму наочно 

продемонстрували східноєвропейським країнам потребу у «плані Б», або у 

«запасному варіанті НАТО». Також заяви про те, що США не повинні надалі 

витрачати трильйони доларів на оборонні інтереси далеких країн, змусили 

багатьох політиків у Польщі, Литві, Латвії, Естонії та Грузії задуматися над 

подальшим існуванням своїх держав по сусідству з Росією. Спільні загрози 

країн Балто-Чорноморського регіону зумовлюють об’єктивні підстави для 

формування нового військово-політичного союзу на території Східної Європи. 

Характерно, що більшість потенційних учасниць Балто-Чорноморської осі вже 

тією чи іншою мірою втягнуті у гібридну, інформаційну, історично-ідеологічну, 

торговельну, холодну або й «гарячу» війну. Тому в інформаційному просторі 

країн регіону дедалі більшої популярності набуває ідея Балто-Чорноморського 

союзу (БЧС), яка в Польщі на початку XX століття існувала під назвою 

«Міжмор’я» або «Intermarium» [2]. 

Країни, які лежать на Балто-Чорноморській вісі,  є християнськими і 

мають нації з давньою європейською культурною традицією. До них належать 

Швеція, Фінляндія, Литва, Латвія, Естонія, Польща, Україна, Білорусь (яка поки 

що будує «союзну державу» з РФ), а також Чехія, Словаччина, Угорщина, 

Молдова, Румунія, Болгарія та Грузія. Створення БЧС може стати початком 

утворення потужної регіональної сили на політичній карті світу. Для України – 

це альтернатива ЄС. Однак такий союз потребує підтримки одного із 

геополітичних центрів сили, в цьому випадку найбільш реальним та бажаним є 

США. БЧС може стати певним геополітичним плацдармом для США, але 

виключаючи протекторат Америки над регіоном. Інтермаріум – це 

геостратегічне партнерство, оскільки інтереси США та держав БЧС, особливо у 

плані протистояння з РФ, є подібними [4]. 

Отже, криза Заходу та перспективи співпраці з ним ставлять Україну 

перед рядом проблем, які унеможливлюють якісну євроінтеграцію нашої 

держави. Геополітичне протистояння між світовими полюсами сили обумовлює 

необхідність або приєднання до одного з них, або створення власної 

регіональної сили на базі економічного союзу та військово-політичного блоку. 

Таким чином, одним із найбільш ефективних для України можна вважати Балто-

Чорноморський союз. Однак БЧС залишається поки абстрактною ідеєю, яка 

тримається на окремих фактах історії, політики та економіки. 
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«ПРАВИЙ ПОВОРОТ» У СВІТОВІЙ ПОЛІТИЦІ І КРАХ 

НЕОЛІБЕРАЛІЗМУ: ПРИЧИНИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
 

Необхідність збереження хиткої стабільності у світі, на основі котрої 

можливе мирне функціонування світового співтовариства, на сьогодні є 

першочерговим завданням «великих держав». Також для політологічної науки 

просто необхідно окреслити форми змін, що відбуваються з сучасними 

політичними системами, встановити їх причини та спрогнозувати перспективи 

подальшого руху. Можливо, ми на власних очах спостерігаємо крах 

неоліберальної моделі глобалізації, а на зміну їй приходить правий радикалізм, 

або навіть неофашизм.  

 Спочатку слід окреслити існуючий, до недавнього часу, світовій порядок і 

ті причини, що привели до його змін. Кінець Другої світової війні ознаменував 

собою початок періоду домінування неолібералізму в більшості країн світу, що 

спричинило за собою появу і розквіт міждержавних об’єднань, таких як ООН, 

ЄС, МВФ, і значно пізніше Світової організації торгівлі. Під егідою США 

починається нова хвиля глобалізації, у плині якої зменшуються суперечності 

між державами, і вони стають взаємозалежними одна від одної. Після жахів 

двох світових війн в розвинутих країнах остаточно закріплюється домінування 

ліво-центристських ідей. Не слід забувати і про колосальний вплив 

соціалістичного табору, котрий змушував країни демократії постійно 

розвиватися і поліпшувати рівень життя свого населення, а також 

виправдовував їх недосконалість незавершеним переходом до неоліберального 

глобалізму і існуванням активного ворога. Спільна загроза максимально 



консолідувала демократичні держави. З руйнуванням біполярного світу 

руйнується й баланс самої системи. Капіталістичним країнам більше не треба 

постійно модернізуватися, не треба і демонструвати свою перевагу над 

конкурентом. Держави знову згадають про власні інтереси, загальні ж 

поступово відходять на другий план. В передових країнах фінансова сфера 

остаточно витісняє виробництво. Все це підкріплюється політичними теоріями, 

котрі ідеалізують існуючий стан речей, постулюють кінець розвитку системи 

[1]. Через 25 років в інтерв’ю на каналі BBC Френсіс Фукуяма вже не матиме 

такої впевненості, її замінять туманні надії на переваги демократії і вірності 

обраного шляху. Там же політолог із світовим ім’ям говорить про те, що ми, 

можливо, знаходимось на шляху до авторитарного відродження [2]. 

Каталізатором цього процесу стала фінансова криза 2008 року, котра почалась в 

США і ланцюгом перекинулась на всю світову економіку, демонструючи  

вразливість глобальної, неоліберальної економіки. Ця криза знову загострила 

існуючі, але прикриті, протиріччя між державами, котрі при ліберальному курсі 

не вирішуються, такі як розподіл ринків, політичний суверенітет, поширення 

геополітичного впливу, співвідношення воєнного потенціалу. Все ще більше 

ускладнилось після загострення відношень між РФ та США, міграційної кризи 

в Євросоюзі та американської торгівельної війни з Китаєм.  

 На нові проблеми вирішили відповісти старими методами – різкою 

зміною курсу вправо і висуненням сильних, харизматичних національних 

лідерів, котрі обіцяють вирішити усі проблеми держави і зробити її знову 

великою. І почалось торжество правих сил. В Росії відроджується давно забута 

концепція «Русского мира». В Америці, використовуючи абсолютно 

шовіністичну риторику, до влади приходить Д. Трамп. Китай, відчуваючи свою 

міць, не боїться відверто кидати виклик «оплоту демократії». В ЄС в цілому 

ряді держав на виборах набирають популярність праві партії,  натомість ліво-

ліберали втрачають підтримку. На парламентських виборах 2019 року в Австрії 

перемогу здобуває консервативна партія. У Німеччині вперше за 60 років в 

парламент проходить правопопулістська партія. У Польщі націонал-

консервативна партія «Право і справедливість», вигравши вибори в парламент, 

посилює контроль держави над ЗМІ  і обмежує проведення мітингів. На 

виборах в парламент Греції у 2015 році третє місто посідає неофашистська 

партія «Золота Зоря». На президентських виборах у Франції 2017 року кандидат 

від націоналістичної консервативної партії проходить до другого туру і програє 

Макрону, але склавши при цьому доволі жорстку конкуренцію. В Туреччині діє 

авторитарний режим Ердогана неофашистського толку, ліві ідеї знаходяться під 

забороною, політичні активісті репресуються попри всі демократичні ширми. У 

Великобританії на загальнонаціональному референдумі 2016 року населення 

голосує за вихід із ЄС, а через три роки на парламентських виборах 

Консервативна партія отримує найбільшу перемогу з часів Маргарет Тетчер, 

коли ж лейбористи навпаки отримали найгірший результат з 1935 року [3]. 

 Схожі ситуації ми можемо бачити і в багатьох інших країнах. На нашу 

думку це сигнал, що демонструє крах неолібералізму і доволі конкретний 

правий поворот в сучасній політиці. Підтримку правих ідей серед населення 



можна пояснити рядом причин, як-то політична криза в Європі чи постійне 

погіршення рівня життя, а також зростання соціально-економічної нерівності в 

суспільстві і втрата власної національної і політичної ідентичності. Але ж 

головною причиною є повальне розчарування панівною ідеологією і 

розгубленість населення. І якщо цю пустоту не заповнити новим і 

прогресивним, то ми маємо великі шансі скотитися в реакцію і повторити 

ймовірно вже забуті в головах людей трагічні події двадцятого сторіччя.  

 

Література 

 

1. Фукуяма Ф. Конец истории? // Вопросы философии. – 1990. – № 3. – С. 84 

–118. 

2. BBC World news HARDtalk Francis Fukuyama [Електронний ресурс]. URL: 

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0278cgw 

3. BBC NEWS Выборы в Британии: убедительная победа партии Бориса 

Джонсона [Електронний ресурс]. URL: https://www.bbc.com/russian/news-

50765298 

 

Омельяненко Аліна 

студентка 4 курсу фак-ту соціології та управління 

Наук. кер.: к.психол.н., доц. Бойко Г.В. 

 

СОЦІАЛЬНА РОБОТА З СІМ'ЯМИ, В ЯКИХ ВИХОВУЄТЬСЯ ДИТИНА З 

РОЗЛАДОМ АУТИЧНОГО СПЕКТРУ 

 

Актуальність:  Рік у рік дітей, хворих на аутизм стає дедалі більше, і вони 

разом з батьками потребують допомоги соціальних працівників. В Україні 

станом на 2016 рік проживають понад 6 тис. дітей з діагнозом «дитячий 

аутизм». За офіційною статистикою Міністерства охорони здоров'я, за останні 

п'ять років кількість дітей з аутизмом зросло на 194%. 

У дітей з РАС спостерігається порушення соціальної взаємодії і здатності 

до спілкування. Для них характерно явне прагнення до самотності, ритуальні, 

стереотипно повторювані форми поведінки, специфічний розвиток або повна 

відсутність мови, манірність, незграбність рухів, неадекватні реакції 

на сенсорні стимули, страхи. 

Відомими вченими, що займалися даною проблемою були: Л.Каннер, 

Г.Аспергер, С.Мінухин, В. Каган, Э.Орниц, К.Джиллберг та інші. Українські 

вчені які розробляють цю проблематику це К.Островська, Т.Скрипник, В. 

Тарасун та інші. В той же час питання допомоги сім’ям з дітьми з РАС ще 

потребують подальших досліджень. 

Основна мета публікації: визначити основні технології роботи з сім’ями, в 

яких виховується дитина з розладом аутичного спектру. 

Дослідницькі пошуки при розробці методів допомоги особам з РАС 

включають різні напрямки. Зокрема обгрунтовано застосування таких 

психотерапевтичних методів, як:  

https://www.bbc.co.uk/programmes/p0278cgw
https://www.bbc.com/russian/news-50765298
https://www.bbc.com/russian/news-50765298


• холдинг-терапія – полягає в спробі форсованого, майже насильницького 

створення фізичного зв'язку між матір'ю і дитиною. Саме відсутність такого 

зв'язку прихильники цього методу вважають центральним порушенням у разі 

аутизму;  

•  метод вибору (A. S. Kaufman, 1950) – передбачає роботу з дитиною з 

аутизмом наодинці протягом усього дня. Метод складається з двох основних 

частин: перша – спрямована на зміну поглядів оточення на дитину, друга – 

передбачає вплив нового ставлення до дитини на поведінку оточення так, що 

сама дитина теж починає змінюватися;  

• евритмія – метод, що має на меті створити дитині з аутизмом певні межі, 

в яких вона могла би реалізувати свої можливості і, отже, створити патерн 

діалогічного спілкування для подальшого мовного розвитку; • поведінкова 

терапія (К. Купер), 1996) – працює з поведінкою, а саме – з реакціями організму, 

що виробляють спостережувані зміни в зовнішньому середовищі або в самому 

організмі. 

В той же час важлива увага має бути приділена роботі з родиною, адже  

родина аутистичної дитини потрапляє в ситуацію ізоляції, яка супроводжується 

почуттям самотності, тому їм потрібна допомога спеціаліста, спершу саме для 

прийняття дитини з її розладом. Відповідно, на наш погляд, з сім’ями потрібно 

працювати по таким методам допомоги, як: 

1) психотерапевтична допомога прийняття дитини сім’єю; 

2) групи спілкування та взаємодопомоги батьків; 

3) консультації, лекції, семінари щодо індивідуальних особливостей 

дитини та оптимальних умов її розвитку; 

4) інформування батьків стосовно того, які існують форми допомоги. 

Отже, сім'ям, в яких виховується дитина з розладом аутичного спектру, 

звичайно потрібна допомога, адже батьки потрапляють в скрутне становище, 

тому що не розуміють що це таке, та як з цим упоратись. Соціальна робота 

покликана допомогти сім’ям у психологічному плані прийняти особливу дитину  

та реалізувати її виховання у такий спосіб, якій найбільше буде сприяти її 

соціалізації та подоланню проблем. 

Серед перспектив подальших досліджень соціальної роботи у 

зазначеному напрямку вважаємо обгрунтування методів, прийомів та методик , 

які будуть об’єднувати батьків і школу задля допомоги дітям з РАС;  

покращенню інтеграції дітей з РАС у спільноти; сприянню професійного 

розвитку батьків дітей з РАС. 
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ТЬЮТЕРСТВО ЯК МЕТОД ПІДВИЩЕННЯ СОЦІАЛЬНОЇ 

АКТИВНОСТІ УЧНІВСЬКОЇ МОЛОДІ 

 

На сьогодні існує певна проблема з формуванням активної 

життєвоїпозиції української учнівської молоді. Це зумовлюються недоліками 

існуючої системи громадянської освіти молоді: вона недостатньо готує молодь 

до реальної участі у житті міста та прийнятті соціально важливих рішень. 

Зазначене обумовлює необхідність впровадження практично орієнтованих 

програм громадянської освіти у сфері соціальної роботи, побудованих на основі 

методик навчання через участь і дію. Сучасні підходи в процесі залучення 

молоді постійно змінюються та модернізуються. Одним із джерел впливу на 

молодь є люди, з якими вони контактують і по більшій кількості це вчителі та 

викладачі в школах та у вищих навчальних закладах. Тьютор одна із позицій, 

яка створена і призначена для організації якісної і неперервної освіти та 

підтримки у розвитку молодих людей. 

Тьютор – це педагог, який здійснює навчання  на основі індивідуального 

підходу до кожного учня, супроводжуючи побудову ним своєї індивідуальної 

освітньої програми [1, с. 115]. 

Поняття «тьюторство» означає процес індивідуальних або групових 

занять із учнями, спрямований на виявлення і розвиток освітніх мотивів та 

інтересів учня, шляхом  налаштування навчальної програми під потреби учня, а 

не настановлення його під програму. Основна роль тьютора під час спільної 

взаємодії є роль консультанта, та помічника, але при цьому він підставляє 

стандартні технології під індивідуальні потреби конкретних учнів.  

Виникнення тьюторства і застосування його в процесі залучення 

учнівської молоді до соціальної активності обумовлено переходом від 

фрагментарного здійснення до інноваційних форм роботи, включеністю в 

гуманітарну практику, яка пов'язана з формуванням людини. Різниця між 

педагогом і тьютором полягає у тому, що основне завдання педагога – передача 

інформації, а тьютора – практична реалізація отриманих знань [2, с. 23]. На 

основі цього можна сказати, що виникнення тьюторства є необхідність для 

освоєння нового. 

Виділені особливості організаційної роботи тьютора дозволяють чітко 

з’ясувати його роль у стосунках з молоддю: актуалізація і розвиток, підтримка 

навчального, соціального та професійного середовища, що дозволить молоді в 

зручному для них темпі та режимі досягти високих цілей, розвитку власної 

компетенції завдяки синтезу педагогічних, інформаційних та організаційних 

технологій і наявності соціального контексту. Його співпраця з учнями 



відбувається в у формі спілкування, суть якого не вичерпується інформаційним 

обміном а навпаки, переходить у подальшу співпрацю [4, с. 35]. 

Під час взаємодії тьютора та учнів, перший конструює модель майбутньої 

взаємодії і спільної діяльності, обирає способи і засоби, які дозволяють в 

заданих умовах і в установлений час досягти певної мети [3, с. 137]. 

Спільна діяльність з тьютором може відбуватись у різноманітних формах. 

Наприклад у форматі короткострокового супроводу, або в форматі 

пролонгованого супроводу, мається на увазі що навчання розтягується на більш 

тривалий період; учню дається час між окремими етапами втілити нові знання 

та застосувати нові навички безпосередньо на практиці, осмислити наявний 

досвід і обговорити свої результати з іншими учнями і тьютором. Цей етап 

характеризується активністю і самостійністю учня, яка виражається в його 

критичному мисленні, аналізі проблеми, встановлення взаємозв’язків між 

елементами змісту, а також побудовою цілісного розуміння картини 

досліджуваної області [5, с. 432]. Учні мають можливість під час освітнього 

процесу реалізувати розроблені стратегії при прямому чи непрямому супроводі 

тьютора. Важливо відмітити, що прямий супровід передбачає активну  участь 

тьютора у діяльності учня, з подальшим аналізом ситуацій, а непряме – 

одержання відповідної інформації від тьютора. Але в тому, і в іншому випадку 

важливим є детальний аналіз корисності та результативності використовуваних 

при взаємодії учня і тьютора стратегій, та визначення подальших перспектив 

професійного зростання. Ця взаємодія між тьютором і учнями розглядається як 

тьюторінг. 

Застосування методу тьюторства спряє вирішенню протиріч та недоліків 

процесу, так як зміст навчальної програми постійно трансформується. Також це 

забезпечує можливість гнучких змін і стає наявною можливість переходу на 

варіативні та індивідуальні програми навчання через діяльнісний підхід. 
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МУЗИЧНА КОМПОЗИЦІЯ ЯК ТЕХНОЛОГІЯ ВПЛИВУ НА 

ЕФЕКТИВНІСТЬ ТРУДОВОЇ ДІЯЛЬНОСТІ КОЛЕКТИВУ 

 

У сучасному світі постає ряд важливих геополітичних, економічних, 

воєнно-технічних, тощо проблем. Різні сфери життєдіяльності суспільства 

формують цілісність соціального світу. Тому, така галузь як соціологія культури 

є визначальною для поглиблення духовності у соціумі. А це в сьогоденних 

реаліях є надзвичайно актуальним і важливим для вивчення. Складові культури, 

що відокремилися у процесі диференціації соціального знання, становлять 

предмет галузевої соціології. Це, наприклад, соціологія освіти, соціологія 

навчання, соціологія виховання, соціологія вільного часу, соціологія книги, 

соціологія читання, соціологія музики тощо. 

Ідея використання музики як фактора, що сприяє протіканню тієї чи іншої 

психічної діяльності не нова. Під музику ми робимо ранкову і виробничу 

гімнастику, музика грає в ресторанах і кафе, вона звучить в літаках і магазинах, 

під музику марширують, танцюють фігуристи, виступають гімнасти і, нарешті, 

останнім часом все більше застосовується лікування музикою. Використовувану 

таким чином музику називають функціональною, якби бажаючи підкреслити її 

спрямованість на виконання утилітарних, прикладних функцій. 

У сучасному світі люди більшість свого часу проводять разом із різними 

«гаджетами», перебуваючи у віртуальному вимірі, слухаючи музику. Це 

відбувається завжди та усюди: під час руху, навчання, тренування, роботи. 

Музика стала вже певною частиною людини, без якої часом важко зосередитеся 

на певній дії чи процесі. Це є і проблемою сучасної людини, як залежність, і її 

особистим мікрокосмосом.  

Дослідження, проведені Ю. Гільбухом та А. Костюком на київських 

підприємствах, дозволяють говорити про деякі загальні тенденції щодо 

музичних уподобань працівників і позитивний вплив музики на продуктивність 

праці. Так, спостерігачі здебільшого чули від робочих, що особливу цінність 

мають для них музичні твори пісенного жанру, особливо сучасні популярні 

пісні. А психологічний мікроклімат у колективі покращується на основі 

спільних музичних смаків [1]. 

Таким чином, музичне сприйняття – складний творчий процес, в основі 

якого лежить здатність чути, переживати музичний зміст. Музичне звучання 

сприймається як процес, під час якого змінюються і взаємодіють різні образи, 

відбуваються підйоми і спади, протиставлення, трансформації, зміни динаміки і 

статики, напруги і спокою. Саме цей процесуальний розвиток уможливлює 

передачу різного ідейного змісту, додає музиці силу впливу, перетворює 

сприйняття музики у справді художнє переживання.  

Комплексний характер впливу музики є основою її поліфункціональності. 

Основним є емоційний компонент, що забезпечує інтеграцію сприйняття і 



переживання музичного образу, впливає на динаміку психічної настроєності 

людини, а внаслідок цього покращується продуктивність діяльності. Тому, 

музикою можна цілеспрямовано здійснювати вплив на організм людини з 

метою стабілізації фізіологічного й емоційного стану, реконструкції його 

поводження. 
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МОТИВАЦІЯ ПЕРСОНАЛУ ЯК ВАЖЛИВИЙ ІНСТРУМЕНТ 

УСПІШНОГО УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ 

 

Мотивація є основою будь-яких змін у діяльності професіоналів, їх 

поведінки, підходів та ставлення до роботи, методів впровадження інновацій, 

системи формування управлінських рішень та їх реалізацію. 

Мотивація трудової діяльності формує задоволення працею, бажання 

професійно самовдосконалюватися, змінювати застарілі методи роботи, завдяки 

цьому зростати як професіонал. Мотивація забезпечує необхідні винагороди і 

задовольняє потреби, тим самим спонукає персонал до ефективної трудової 

діяльності. Саме тому, мотивація персоналу є ефективним інструментом 

успішного управління. Виходячи з цього, існує необхідність постійно 

запроваджувати новий мотиваційний механізм.   

Метою цієї статті є визначення видів мотивації персоналу через відомі 

теорії; обґрунтування необхідності впровадження новітніх різновидів мотивації 

персоналу, для подальшого використання їх на практиці.  

У загальному розумінні мотивація – це сукупність рушійних сил, що 

стимулюють людину до виконання визначених дій. Ці сили можуть мати як 

зовнішнє, так і внутрішнє походження і змушувати людину свідомо або 

несвідомо здійснювати ті або інші дії та вчинки [1].  

Вважається що мотивація персоналу є основою успіху організації і 

концепції якості. Мотивувати персонал потрібно на всіх рівнях управління 

організацією а також впливати на всі різновиди організаційних одиниць: будь-

якого співробітника, локальні колективи окремих підрозділів і колектив всієї 

організації.  

Якщо розглядати зовнішню мотивацію з позиції одержуваних благ,  

фахівці[2] виділяють два види: матеріальна і нематеріальна. Обидва ці види 

мотивації застосовуються для успішного функціонування підприємства і його 

розвитку. У більшості випадків, ці види мотивації застосовуються у врахуванні 
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їх обох. У співвідношенні від рівня управління та поставлених цілей мотивації, 

відповідність матеріальних і нематеріальних видів мотивації змінюється. 

Матеріальний вид мотивації являє собою отримання певних матеріальних 

благ, які можуть бути виражені у грошовому виді (заробітна платня, премії та 

ін.) , матеріальних об’єктах або послугах. Така мотивація персоналу 

застосовується на рівні мотивації окремого працівника або групи працівників. 

На практиці матеріальна мотивація всього колективу  застосовується рідше, так 

як є малоефективною. 

Не менш важливим є нематеріальній вид мотивації. Нематеріальна   

мотивація   спрямована   на   отримання   співробітниками   емоційних  вигод. 

Ці вигоди проявляються в різноманітних формах, наприклад, підвищення 

самооцінки, психологічний комфорт, гордість за працю тощо. Даний вид 

мотивації застосовується на всіх рівнях мотивації персоналу. Краще його 

використовувати на рівні мотивації всього колективу організації, так як це 

дозволяє «сформувати» зацікавленість і причетність кожного працівника до 

організації. 

З погляду впливу, мотивація персоналу може бути зовнішньою і 

внутрішньою. Зовнішня мотивація може впливати на співробітника як 

позитивно, так і негативно. Це пов’язано з тим, що за досягнення результату 

персонал може отримати як схвалення, так і покарання. Зовнішня мотивація 

впливає на стимулювання та розвиток внутрішньої мотивації. Щоб цього 

досягти, потрібно регулярно оцінювати рівень мотивації персоналу та 

використовувати методи що відповідають рівню мотивації.  

Внутрішня мотивація полягає в тому, що персонал самостійно прагне 

виконувати певні дії. Від виконання цих дій співробітник отримує задоволення. 

Але внутрішня мотивація не говорить про те, що персонал не буде шукати 

вигоди. При внутрішній мотивації зовнішніх стимулів виявляється недостатньо, 

щоб персонал отримав бажані вигоди. 

Під час  проведення оцінювання мотивації необхідно брати до уваги 

поставлені цілі мотивації, тому що для кожного з рівнів цілей повинна 

проводитися своя оцінка. 

Беручи до уваги теорії таких вчених як: Маслоу[3], Альдерфер, 

Херцберг[4], Мак-Клелланд[5], праці яких допомагають детальніше 

ознайомитися з механізмом мотивації людини, можна об’єднати мотиви 

працівників у чотири групи: 

1. Інтелектуальні мотиви. (саморозвиток, ініціативність у вирішенні 
важких завдань) 

2. Матеріальні мотиви. (заробітна плата, премії) 

3. Моральні мотиви. (відчуття своєї значущості, свого внеска у розвиток 

організації) 

4. Статусні мотиви. (бажання працівника кар’єрного росту) 
Виходячи з вищезазначеного можна вивести алгоритм управління 

мотивацією співробітника. 



По-перше зробити оцінку рівня мотивації персоналу, для цього можна 

опиратися на положення різних теорій мотивації. Оцінивши рівень мотивації , 

визначити найбільш проблемні елементи в управлінні персоналом організації.    

По-друге  зробити постановку цілей мотивації персоналу, Цілі мотивації 

персоналу деталізуються за різних рівнів. Методи мотивації для досягнення 

цілей різного рівня повинні бути різними. 

І останнє це розробка методів мотивації. Беручи до уваги попередні 

кроки розробляються відповідні методи мотивації.   

Задля ефективної діяльності організації, потрібно постійно 

вдосконалювати та розширяти інструментарій мотивації. Методи мотивації 

співробітників залежать від системи стимулювання в організації, від системи 

управління та особливостей діяльності організації. Розглянемо такі види 

мотивації: 

I. За основними групами потреб: 

1. Матеріальна мотивація. Тобто  прагнення більшого достатку, залежить 

від матеріальних стимулів організації, також дієвості цих стимулів, рівня 

доходу особистості та ін.  

2. Трудова мотивація. Відношення до роботи, до її змісту, умов, режиму. 

3. Статусна мотивація. Прагнення працівника зайняти високу посаду , 

або виконувати складнішу в організації. 

II. За способами, що застосовуються: 

1. Нормативна мотивація. Тобто спонукати людину до певної поведінки, 

використовуючи ідейно-психологічні дії: переконання, навіювання тощо. 

2. Примусова мотивація. Ґрунтується на застосуванні влади і загрозі 

незадоволення потреб працівника у разі невиконання ним відпо-відних вимог; 

3. Стимулювання – здійснюється вплив не безпосередньо на працівника, а 

на зовнішні обставини за допомогою стимулів, спонукаючих працівника до 

певної поведінки [6] 

Підводячи підсумок можемо зазначити, що питання мотивування праці 

персоналу є достатньо розробленим. В той же час в перспективі досліджень 

бачимо необхідність конкретизації застосування нових ефективних методів 

управління персоналом, які зможуть позитивно впливати на розвиток та 

функціонування організацій. Така конкретизація передбачає врахування 

специфіки діяльності організації, а саме, сфери діяльності форми власності, 

зовнішніх  умов, в яких розвивається організація.  
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ВИБОРЧО-АГІТАЦІЙНА СИМВОЛІКА ТА ЇЇ ВПЛИВ НА ЕЛЕКТОРАТ 

 

«Символ завжди містить в собі більше, ніж його очевидне і відразу приходить 

на розум значення».  

Карл Густав Юнг 

 

Існує закономірність яка підтверджується в період виборів, що більшість 

громадян сучасних держав віддаючи свої голоси на виборах, підкоряються 

символічній владі. З огляду на історичний розвиток країни більшість виборців 

піддається впливу символіки та голосує за ті символи, які характеризують 

свободу, процвітання, рівність, незалежність. Але, з іншого боку, кожен 

кандидат намагається донести до свідомості електорату тільки йому вигідні ідеї. 

Ця тема є актуальною, виходячи з проблематики сучасного виборчого процесу, 

та цікава в дослідженні для політолога.  

Зазначимо, що під «символом» мається на увазі певний об’єкт, який 

викликає асоціацію та враження на людину. Щодо політичного символу – це 

умовні образи політичних ідеалів, важливий засіб їх пропаганди і утвердження, 

а також вираз прихильності їх носіїв до певної політичної позиції [3 с.605]. 

Вартує наголосу те, що особливе значення вони набувають у період певних 

акцій, референдумів, передвиборчих кампаній. Центральне місце в системі 

політичної символіки посідають прапори, конституції, гімни, свята, грошові 

знаки, політичні ритуали (наприклад, процес інавгурації новообраного 

президента) тощо. Щодо партійної символіки, то вона виділена в окрему 

політологічну категорію і визначена як сукупність символів, що відображають 

політичні ідеї і принципи партійної структури, і здійснюють емоційно-

психологічний вплив на громадян.  

Виборчо-агітаційна символіка покликана впливати радше на емоції 

виборців, ніж на їх електоральний вибір, а також здійснювати прямий та 

непрямий вплив на виборця. У цьому аспекті електоральне рішення 

досліджується як вибір, зроблений на основі ірраціонального, активного впливу 

сукупності характеристик певних політичних символів. Фундаментальною 

силою агітаційної символіки є то, що вона емоційно насичена, викликає певні 

відчуття та дії. Суть у тому, що символ та текст опрацьовуються людиною по-

різному (різні півкулі мозку), тому людині буде простіше заперечити текст, 



навіть через те, що він складний для сприйняття, ніж візуальне зображення. Бо 

саме зображення відповідає за емоційний вплив на людину [4]. Тож дуже 

важливо правильно побудувати виборчо-агітаційну символіку.  

При розробці виборчо-агітаційної символіки вкрай необхідно врахувати 

увесь спектр особливостей політичної культури електорату. Тобто, приміром, 

люди більш старшого віку обов’язково звернуть увагу на традиції та посилання 

на політичні погляди їх молодості. З огляду на психологічний фактор жінки 

звертають частіше увагу на «праві партії», вони зорієнтовані на яскраві та 

привабливі кольори. Переваги молоді пов’язані з легкістю у сприйняті та у 

невизначеності у кольорі [1]. Для того, щоб визначитися з символікою, потрібно 

спочатку визначитися з конкретною соціальною групою.  

Символікою може бути не тільки плакати, реклама тощо, а й конкретна 

людина. У даному випадку це буде політичний лідер. Одним із елементів 

символіки є символьні форми (мова та жести, наприклад). Кандидат виступає 

одним із агітаційних символів, і у своїх промовах підсвідомо може впливати 

жестами на електорат. Жестами та інтонацією промовець виказує, який він є 

насправді, наскільки він говорить щиро і відкрито, чи щось приховує, чи 

обмірковує, чи подає він повну інформацію чи обмежену [2]. Кожен відомий 

політик має свої «фірмові жести». Наприклад, у Ю. Тимошенко її найсильніший 

прийом – це голос, вона вміє їм маніпулювати, спочатку інтонацією переконує, а 

потім пояснює свою думку; А. Меркель на конференціях часто знімає одне 

взуття, це каже про те, що вона відкрита до народу та близька із ним.  

Стосовно дилеми «кандидат або програма» результати досліджень 

свідчать, що український електорат надає перевагу саме кандидату, тобто 

символу-лідеру. З огляду на ідентифікаційну функцію символіки, просування 

імені кандидата та партії є вирішальним для перемоги на виборах. Авжеж 

важливою є вдала назва партії, але тільки на початковому етапі. У подальшому 

все залежить від дій кандидата та партії, від їх звернень та переконань на 

електорат. Під час самого голосування вже забороняється розміщувати 

символіку кандидатів, партії, тому прізвище кандидата виступає у подальшому 

виборчо-агітаційним символом для електорату [4, с.80]. 

Підводячи підсумок, треба сказати, що використання виборчо-агітаційних 

символів є ефективним тільки на початку процесу виборчої кампанії, та на 

цьому етапі й може справити враження. Але щодо впливу, то може «зачепити» 

тільки тих осіб, які не мають ще чітко вираженої політичної думки, поглядів та 

симпатій. Партійна символіка здатна викликати різні емоції у виборців – від 

цілковитої згоди до цілковитого заперечення. Однак на електоральний вибір 

символіка не впливає, адже найбільш потужною силою впливу на виборця 

володіє лідер політичної сили та її ідеологія.  
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РЕІНЖИНІРИНГ ДІЛОВОДСТВА ТА АРХІВНОЇ СПРАВИ В СИСТЕМІ 

ОРГАНІВ МІСЦЕВОГО САМОВРЯДУВАННЯ СУЧАСНОЇ УКРАЇНИ. 

ПРОБЛЕМИ ТА МЕТОДИ ЇХ ВИРІШЕННЯ (НА ПРИКЛАДІ АРХІВНОГО 

УПРАВЛІННЯ ЗАПОРІЗЬКОЇ МІСЬКОЇ РАДИ) 

 

Актуальність теми реінжинірингу діловодства та архівної справи в 

системі органів місцевого самоврядування сучасної України (фундаментального 

їх переосмислення і радикального перепроектування) пов’язана зі стрімким 

процесом інформатизації українського суспільства, зростанням потреби у 

реформуванні інформаційно-документаційних процесів діяльності органів 

місцевого самоврядування української держави та проведенням 

адміністративно-територіальної реформи на території України. 

Дослідженням реінжинірингу діловодства та архівної справи в системі 

органів місцевого самоврядування України в різні часи займалися такі науковці 

як В. Писаренко [5], Т. Іванова [3], Л. Грінберг [1], А. Сидоренко та 

І. Москаленко [10], А. Лелеченко [4] та ін. Важливе значення в опрацюванні 

питань організації діловодства та забезпеченні обігу інформації займає праця 

Л. Федченко та В. Козіної «Організація діловодства та забезпечення обігу 

інформації» [11], в якій охарактеризовані особливості діловодних процесів та 

організації інформаційного обігу в системі органів місцевого самоврядування 

України. 

Процес реінжинірингу діловодства та архівної справи в Україні (тобто 

впровадження електронного документообігу та розробка електронного 

архівування) бере свій початок з моменту прийняття Верховною радою України 

22 травня 2003 року Закону «Про електронні документи та електронний 

документообіг» [6]. Ця подія ознаменувала новий етап розвитку діловодної 

справи у всіх сферах діяльності людини та стала основою для розробки та 

впровадження в життя цілої низки нормативно-правових та законодавчих актів 

на різних рівнях влади. І органи місцевого самоврядування не стали 

виключенням з даного процесу. 

Ключовим етапом у впровадженні єдиної для всіх органів місцевого 

самоврядування міста Запоріжжя системи електронного документообігу стало 



прийняття Програми «Цифрова стратегія міста на 2017–2020 роки», 

затверджена рішенням Запорізької міської ради від 21 грудня 2016 року № 24 

[8]. Метою Програми стали організаційні та структурні зрушення, сталий 

розвиток міста на базі стратегічної муніципальної моделі “Комфортне місто”, за 

рахунок впровадження інноваційних та інформаційних технологій у всі сфери 

його життєдіяльності. У зв’язку з тим, що на момент 2016 року в органах 

місцевого самоврядування існувала проблема відсутності єдиного комплексного 

підходу до обробки, зберігання та обміну документів в електронному вигляді 

між структурними підрозділами, перед владою міста постало два важливих 

завдання: 1) модернізація систем муніципального управління; 2) створення 

інтегрованого автоматизованого інформаційного простору в рамках Запорізької 

Муніципальної Інтегрованої Системи Обробки Інформації для роботи 

Запорізької міської ради, її виконавчих органів та установ, які перебувають у 

комунальній власності міста.  

Відповідно до Закону України «Про електронні документи та електронний 

документообіг» [6], постанови Кабінету Міністрів України від 17 січня 2018 

№ 55 «Деякі питання документування управлінської діяльності» [2] та на 

виконання рішення міської ради від 21 грудня 2016 № 24 «Про затвердження 

Програми «Цифрова стратегія міста на 2017–2020 роки» [8], Запорізькою 

міською радою було прийнято рішення від 29 жовтня 2018 року № 500 «Про 

початок тестової експлуатації системи електронного документообігу та 

автоматизації бізнес-процесів «Megapolis.Doc.Net» [9]. 

Підключення виконавчих органів міської ради до системи електронного 

документообігу та автоматизації бізнес-процесів «Megapolis.Doc.Net» (далі –

 СЕД) відбувалося згідно затвердженого вищезазначеним рішенням плану, в 

якому архівне управління Запорізької міської ради стояло першим на черзі з 

метою тестування СЕД та виявлення її можливих недоліків. 

З початком тестової роботи в СЕД працівники Управління зіткнулися з 

низкою проблем, а саме: 1) низький рівень матеріально-технічного 

забезпечення; 2) визначення частини номенклатури та типів документів, які 

необхідно заводити та опрацьовувати через СЕД; 3) спосіб проведення навчання 

роботі в СЕД (надання відео-уроків без проведення спеціальних практичних 

навчальних курсів); 4) невпевненість в стовідсотковому збереженні 

персональних даних; 5) велика кількість неавтоматизованих кроків під час 

реєстрації, опрацювання та виконання документів; 6) неможливість самостійно 

(без допомоги працівників технічної підтримки) видалити неправильно 

зареєстрований документ; 7) можливість підпису документу без використання 

електронного цифрового підпису (генерації ЕЦП), що є обов’язковим 

реквізитом електронного документу; 8) неможливість самостійного 

завантаження до основного документу файлу-додатку більшого за 10 МВ; 

9) відсутність модулю «Архів» (неможливість проведення експертизи цінності 

документів та їх упорядкування), що унеможливлює створення електронного 

архіву в будь-якій установі; 10) психологічний бар’єр у частини колективу 

(відмова сприйняття запропонованих нових методів опрацювання та виконання 



документів, у зв’язку з відмінністю в етапах проходження документів у 

паперовому та електронному вигляді). 

Окреслені Управлінням, на початковому етапі тестування роботи СЕД, 

проблеми та питання, були передані відповідній робочій групі з роз’ясненнями 

щодо можливих шляхів їх вирішення. В той же час працівниками Управління 

продовжувалася робота в СЕД з метою її удосконалення та якнайшвидшого 

виправлення наявних проблем. 

Зазначені вище проблеми умовно можна поділити на 2 групи: 1) 

проблеми, які Управління могло вирішити самостійно; 2) проблеми, які можуть 

бути усунені лише після співпраці робочої групи та працівників технічної 

підтримки з розробниками СЕД.  

Управління мало можливість вирішити самостійно такі проблеми, як: 

1) заміна застарілої техніки на нову, що необхідна для роботи в СЕД; 

2) зіставлення частини номенклатури по якій певні види документів (вхідні та 

вихідні) реєструються, опрацьовуються та виконуються через СЕД; 

3) проведення для реєстраторів Управління практичних навчань щодо етапів 

проходження документів в СЕД; 4) подолання психологічного бар’єру 

працівників у зв’язку із збільшенням їх зацікавленості в освоєнні та 

використанні в роботі нових технологій. 

З приводу другої групи проблем, Управлінням було надано робочій групі 

та працівникам технічної підтримки роботи СЕД перелік рекомендацій щодо їх 

усунення. 

В плідній співпраці з розробниками СЕД робоча група та працівники 

технічної підтримки роботи СЕД активно працюють над вирішенням і 

усуненням вищезазначених проблем та приведенням у відповідність до 

нормативно-правових документів, що регулюють сфери діловодства та архівної 

справи, роботу СЕД.  

Протягом січня-липня 2019 року робочою групою з впровадження СЕД, з 

консультативною допомогою архівного управління Запорізької міської ради, 

проводилася робота щодо розробки Порядку роботи в СЕД. Завдяки плідній 

праці всіх членів робочої групи, методичній допомозі, наданій архівним 

управлінням Запорізької міської ради, остаточний варіант Порядку був 

підготовлений, узгоджений та затверджений рішенням виконавчого комітету 

Запорізької міської ради від 24 липня 2019 року № 321 [7]. Саме цим Порядком 

встановлюються правила роботи в СЕД, методика реєстрації, опрацювання та 

виконання документів. Саме в ньому визначено функціонал та розмежування 

прав доступу користувачів СЕД. 

На сучасному етапі своєї діяльності архівне управління Запорізької 

міської ради плідно працює в СЕД, опрацьовуючи в ній вхідні та вихідні 

документи. Всі працівники Управління приймають активну участь в освоєнні 

СЕД та на власному досвіді в сфері діловодства та архівної справи роблять 

власні висновки щодо позитивних та негативних моментів в роботі СЕД. 

Архівне управління Запорізької міської ради і надалі виступає консультантом 

робочої групи щодо впровадження СЕД. Адже з підключенням до СЕД кожного 

наступного в черзі органу місцевого самоврядування міста, або його 



комунального підприємства, є можливість виникнення нових проблем та 

питань, з вирішенням та нормативно-правовим унормуванням яких саме й 

допомагає Архівне управління Запорізької міської ради. 
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СОЦІАЛЬНІ ТЕХНОЛОГІЇ ФОРМУВАННЯ ЕКОЛОГІЧНОЇ 

КУЛЬТУРИ СУЧАСНОЇ МОЛОДІ 

 

Актуальність даної роботи обумовлена сучасним процесом реформування 

екологічної сфери та підвищення ролі культурного фактору в розвитку 

сучасного екологічного знання. Погіршення стану навколишнього та 

виробничого природного середовища в останні десятиліття стало великою 

мірою відбиватися на якості життя населення, лімітувати можливості 

економічного і соціального розвитку великих регіонів і міст [1, с. 202]. 

Молоді люди, з одного боку, вже несуть у собі результати впливу різних 

чинників, в цілому являють собою сформовані особистості а, з іншого - їх 

цінності залишаються досить гнучкими, схильними до різних впливів. 

Життєвий досвід цієї соціальної групи небагатий, уявлення про морально-

етичні цінності часто остаточно не визначені, проблеми, пов'язані з 

особливостями віку посилюються психофізіологічним дисбалансом, наявністю 

дорослих потреб і бажань при відсутності адекватних можливостей. Тому, саме 

молодь є «барометром», як протікають у суспільстві процеси: соціальної, 

ідеологічної, ціннісної реконструкції [2, с. 156]. 

Як зазначає Е. Гірусов, культуру прийнято визначати через 

протиставлення її природним явищам, оскільки одним з найважливіших проявів 

культури є відбиток свідомої діяльності суб'єкта на відміну від природного 

буття природних тіл. Проте насправді в процесі еволюції суспільства виникає 

наростаюче їх взаємопроникнення і взаємозумовленість. Культура - це прояв 

свідомої діяльності, вона характеризує ступінь свободи суб'єкта по відношенню 

до природної і соціальної необхідності [3, с. 304]. 

Сучасне суспільство опинилося перед вибором: або зберегти існуючий 

спосіб взаємодії з природою, що неминуче може призвести до екологічної 

катастрофи, або зберегти біосферу, придатну для життя, але для цього 

необхідно змінити сформований тип діяльності. Останнє можливе за умови 

докорінної перебудови світогляду людей, ломки цінностей в області як 

матеріальної, так і духовної культури та формування нової - екологічної 

культури.Об’єктом виступає молодь як носій сучасної екологічної 

культури [3, с. 136]. 

Екологічна культура, як відзначає О. Салтовський – це «певна програма, 

упредметнена в діяльності, на основі якої суб’єкт природокористування будує 

cвій історично конкретний процес взаємодії з природою» [3, с. 297]. 



Як відзначає В. Крисаченко, екологічна культура є цілевизначаючою 

діяльністю людини (включаючи і наслідки такої діяльності), спрямованою на 

організацію і трансформацію природного світу (об`єктів і процесів) відповідно 

до власних потреб і намірів [3, с. 288]. 

Отже, очевидно, що екологічна культура означає спроможність 

суспільства до такого системного використання наукових знань, яке дозволяє 

співвіднести природне і соціальне в плані їх найбільшого поєднання. 

Екологічна культура означає спроможність і готовність людей зрозуміти 

неодмінність пріоритету природних вимог стосовно соціальних, враховуючи їх 

особливу важливість для збереження життя людей. Нарешті, екологічна 

культура означає спроможність людей до такої організації своєї діяльності, щоб 

ураховувались інтереси наступних поколінь. Тому, можна зробити висновок, що 

екологічна культура є найважливішою умовою самозбереження людства. 

Таким чином, необхідність посилення впливу на духовну сферу 

особистості, формування етичного компоненту екологічної культури є 

необхідною умовою екологічного виховання молоді. Подолання екологічної 

кризи залежить від морального вдосконалення людини, її культури і відносин із 

природою та іншими людьми. Якщо люди в найближчому майбутньому не 

навчаться дбайливо відноситися до природи, вони знищать себе. А для цього 

треба виховувати екологічну культуру і відповідальність. при спілкуванні із 

природою. Стан сучасного екологічного знання обумовлений наявністю 

екологічної кризи та пов’язаної з нею кризи екологічної свідомості. Для 

вирішення екологічної кризи суспільство потребує не тільки значних 

економічних та соціальних зусиль, а й докорінної перебудови існуючої на 

сьогоднішній день екологічної свідомості та системи екологічного знання. 
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МОЛОДІЖНА ПОЛІТИКА: КРАЩІ ПРАКТИКИ ТА 

МІЖНАРОДНИЙ ДОСВІД 
 

Молодь як майбутнє європейського континенту привертає надзвичайно 

велику увагу сучасних провідних інститутів молодіжної політики. На теренах 

ЄС держава, її органи та структури громадянського суспільства займаються 

вирішенням актуальних проблем молоді у політичній, соціально-економічній, 



культурно-освітній сферах та у підтримці молодіжної діяльності зокрема. Крім 

того, ефективність молодіжних організацій на міждержавному рівні досягається 

за допомогою інших учасників, наприклад, профільних та суміжних структур 

Ради Європи та Єврокомісії.  

У зв’язку з узятим Україною курсом на запровадження європейських 

стандартів та принципів, у тому числі і щодо участі молодих громадян в 

управлінні публічними справами, важливим є аналіз європейського досвіду 

залучення молоді до участі у політичних процесах.  

Нагадаємо, що однією з перших заяв, зробленою Радою Європи, була 

Європейська Хартія участі молоді у муніципальному та регіональному житті, 

ухвалена 1992 р. У першій частині Хартії сформульовано керівні принципи 

секторальної молодіжної політики, такі як сприяння зайнятості серед молоді, 

профілактичні заходи у соціальній сфері й галузі охорони здоров’я, 

забезпечення молодим людям доступу до інформаційних центрів і баз даних та 

сприяння рівноправній участі молодих жінок та чоловіків у житті суспільства. 

У другій частині Хартії перераховуються інституціональні структури, які 

необхідні, аби забезпечити участь молоді на регіональному рівні [1, c.129]. 

У низці країн Європи молодіжна політика, молодіжна робота і молодіжне 

законодавство є елементами добре структурованого та визначеного 

молодіжного сектора, інші країни не виокремлюють молодіжний сектор як 

напрямок діяльності держави, тут молодіжна політика та молодіжне 

законодавство є складовими традиційних напрямків – соціального, освітнього, 

культурного, охорони здоров’я та ін. Беручи за критерії учасників молодіжного 

сектора, способи координації молодіжної політики, молодіжне законодавство, 

розвинуті країни Європи можна класифікувати за трьома категоріями: 

1. З розвинутим молодіжним сектором. Тут молодіжну політику 

безпосередньо сконцентровано в добре визначеному молодіжному секторі, який 

домінує. Прикладами є Австрія, Люксембург, Ліхтенштейн, Іспанія, Греція, 

Португалія. 

2. З обмеженим молодіжним сектором. Молодіжну політику частково 

передано до спеціалізованого молодіжного сектора, а частково розподілено 

серед традиційних секторів таких, як освіта, працевлаштування, охорона 

здоров’я і та ін. Це спостерігається в Нідерландах, Франції, Бельгії, Ірландії, 

Фінляндії, Швеції, Норвегії. 

3. Без спеціального молодіжного сектора. Молодіжну політику 

розподілено за традиційними секторами без явно вираженого центру. Це ми 

спостерігаємо у Великобританії, Ісландії, Італії, Данії [2, c. 305-325]. 

Науковцями, які досліджували молодіжну проблематику, а саме Д. Галлі 

та С. Паугама та ін., з метою виявлення окремих закономірностей та перспектив 

її розвитку була розроблена класифікація діяльності молодіжних організацій і 

можливості їх участі в політичних процесах європейських країн за певними 

критеріями.  

Отже, спираючись на такі критерії, як рівень демократії, національно-

культурні традиції та нормативно-правове забезпечення, можна виокремити 

наступні моделі:  



– універсалістська модель, країни Західної Європи та Скандинавії – це 

найбільш демократична модель, яка характеризується паритетним рівнем 

контролю державою молодіжних організацій при одночасному наданні їм 

широкої свободи дій. Така модель виникла як результат реорієнтації політики 

щодо молоді в останні 10-15 років, який і досі супроводжується активними 

заходами та діяльністю молодіжного руху. Специфічним для цієї моделі є 

відсутність міністерства у справах молоді в органах влади; 

 – громадівська модель (Великобританія) – характеризується мінімальним 

втручанням держави в діяльність молодіжних організацій, ґрунтується на 

глибоких традиціях. Молодіжних організацій, які беруть активну участь у 

державотворчих процесах – невелика частина. Серед них переважають 

спортивні, культурні та благодійні. Імплементація молодіжної політики 

делегується від держави до інститутів громадянського суспільства;  

– протекціоністська модель (країни Центральної Європи) – держава 

намагається контролювати та встановлювати пріоритетні цілі у діяльності 

молодіжних організацій. У таких держав молодь є соціальною групою, яка 

потребує захисту, підтримки та стимулювання. Головна мета молодіжних 

об’єднань – закладання основ громадянського суспільства;  

– централізована модель (країни Середземномор’я) – за цією моделлю 

залучення третього сектора та молодіжних органів місцевого самоврядування є 

дещо слабким, тому молодіжна політика є централізованою, зосередженою на 

державному рівні. В основному, можна сказати, що уряди різних країн шукають 

свої підходи та моделі до молодіжної політики [3, c. 147].  

У розвинутих демократичних країнах молодіжна політика в основному 

проводиться на державному, регіональному і місцевому рівнях. Зокрема, в 

країнах Західної Європи на цих засадах активно розробляються і 

впроваджуються комплексні закони про молодь. У багатьох країнах 

Центральної і Північної Європи молодіжна діяльність базується на визнанні 

відповідальності держави за успішне включення в суспільно-політичне життя 

всіх верств молоді.  

Отже, вивчаючи досвід європейських країн щодо реалізації молодіжної 

політики, можна виявити такі основні принципи: гуманізм та незалежність, 

диференційований та індивідуальний підхід, опора на потенційні можливості й 

індивідуальні здібності молодої людини, формування сприятливого 

соціокультурного середовища саморозвитку, самореалізації молоді, виховання 

толерантності та орієнтація на майбутнє. Наприклад, молодіжна політика США 

характеризується турботою про соціально незахищені та «неблагополучні» 

групи молоді. З метою надання соціальної допомоги молоді у США було 

створено мережу спеціальних центрів. Крім того, тут пішли шляхом організації 

великих комплексних центрів з досить широким обсягом усіляких послуг. 

Діяльність цього центру повністю фінансується державою. Він надає юнакам і 

дівчатам послуги, передбачені комплексною програмою здоров'я, консультації 

щодо роботи, догляду за дітьми, освіти, правових питань, занять спортом, 

мистецтвом. У Центрі працюють професійні спеціалісти: лікарі, психологи, 

юристи, педагоги, художники, музиканти, юнологи [2, c. 299]. 



Саме молодіжні центри в Швеції – це місце, куди молодь може прийти, 

щоб поспілкуватися і весело провести час. Основною метою їх створення – 

надати молодим людям легальний простір для зустрічей. Подібні молодіжні 

структури існують в кожному місті. Їх існування і діяльність на 50% 

фінансується державою. Решта 50% становить внесок жителів того району, в 

якому розташований відповідний молодіжний центр. Один з таких центрів 

Стокгольма являє собою двоповерхову будівлю, в якому є кафе, спортзал, 

комп'ютерний клас, кімната педагога, майстерні, кімната для дівчаток і ін. В 

рамках центру молоді люди можуть займатися спортом: баскетбол, волейбол, 

бокс, більярд, проводити дискотеки, удосконалювати своє знання комп'ютера, 

обідати в кафе, і що найголовніше – просто зустрічатися і розмовляти. Дівчата 

також мають можливість організовувати дівич-вечори в кімнаті для дівчаток, 

куди молодим людям вхід суворо заборонений. У центрі працює два педагоги і 

близько 15 волонтерів, які здійснюють організацію його діяльності: планують 

заходи, рекламують центр, шукають спонсорів.  

Прикладом монополії держави на роботу з молоддю може слугувати 

Фінляндія. У країні працюють державні молодіжні центри, функцією яких є 

розвиток методів роботи з молоддю, робота в якості центрів розвитку умінь 

підлітків і допомога в організації подорожей як по території країни, так і за її 

межами. Всі центри працюють під контролем Міністерства освіти Фінляндії. 

Основні сфери діяльності центрів: фізичне виховання, поїздки та подорожі, 

мистецтво, навчання тому, як працювати з молоддю. У молодіжних центрах 

працюють тільки професіонали, які спеціалізуються на роботі з молоддю [3, c. 

147]. 

Отже, у зарубіжних країнах накопичено великий, відмінний від 

українського, досвід формування і реалізації молодіжної політики. 

Характерною особливістю молодіжної політики зарубіжних країн є її реалізація 

у трьох сферах: соціально-економічній, культурно-естетичній та молодіжного 

руху. У кожній з них можна виділити найважливіші проблеми, що розв'язуються 

шляхом реалізації молодіжних програм, проведення окремих заходів, акцій. У 

молодіжному русі політика спрямована на його стимулювання, підтримання 

молодіжних центрів, розвиток молодіжного співробітництва. Уряди зарубіжних 

країн певною мірою будують свою політику щодо молоді як патерналістську, 

щоб згодом отримати від неї реальну віддачу в економіці, політиці, соціальній, 

духовній та інших сферах. У багатьох зарубіжних країнах молодіжна політика 

реалізується завдяки державним та регіональним молодіжним програмам. 

Молодіжна політика у зарубіжних країнах багато в чому ґрунтується на наданні 

молодим людям гарантій, створенні певних умов для їх розвитку і 

самореалізації.  
 

Література 

1. Скробов А. П. О некоторых новых подходах к молодежной политике в 

условиях реформ / А. П. Скробов // Социально-политический журнал. – 

1998. – № 3. – С. 129 – 137. 



2. Сторожук Р. П. Зарубіжний досвід реалізації молодіжної політики – 

Дніпропетровськ, Герда. – 2002. – С. 299-337. 

3. Study on the State of Young People and Youth Policy in Europe 9 (Final report). 

– UN, 2001. – 147 p.  

 

Шевченко Каріна 

студентка 2 курсу фак-ту соціології та управління 

Наук. кер.: к.психол.н., доц. Бойко Г.В. 
 

МЕТОДИ ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ ДИСЦИПЛІНИ ПРАЦІ  

В ОРГАНАХ ПУБЛІЧНОГО УПРАВЛІННЯ 

 

Дисципліна праці в органах публічного управління є важливим фактором 

здійснення управлінських рішень. Тому на сьогоднішній день, важливим є 

забезпечення та оптимізація трудової дисципліни. Актуальним є 

переосмислення усталених правових категорій в нових соціально-економічних 

умовах з метою дослідження методів, до їх практичного застосування в 

трудових правовідносинах та загалом у сфері забезпечення дисципліни праці в 

органах публічного управління.  

Метою публікації є дослідження найефективніших методів та способів 

забезпечення дисципліни праці. 

Дисципліна праці в органах публічного управління забезпечується за 

допомогою різноманітних способів. Можна зауважити, що ефективність 

дисциплінованості залежить від використання роботодавцем комплексних 

методів. Їх класифікують та поділяють на різні групи. Зокрема, Ю. В. Топчеєва 

у своїй статті розрізнила методи за наступними критеріями:  

1. Примусові або захисні, у формі позитивної заборони; 
2. Застережливі або профілактичні, щодо трудових правопорушень. 
Така класифікація є загальною та вузькою. Тому розглянемо методи 

забезпечення трудової дисципліни більш детально.  

1. Адміністративні методи. До цієї групи класифікації входять методи 

формування організаційних структур органів публічного управління, 

затвердження адміністративних нормативів та норм, видання розпоряджень та 

наказів, підбір кадрів та їх розставлення, розробка посадових інструкцій та 

контроль за виконанням цих положень. Такі методи зорієнтовані на заохочення 

поведінки працівника до усвідомленості необхідності дисципліни праці, 

відчуття обов’язку та прагнення віддаватись праці в органах публічних установ. 

Адміністративний метод має прямий характер впливу. Тобто будь-який 

правотворчий документ має характер обов’язкового та неухильного виконання. 

Їх регламент діє на певному рівні управління, в актах та розпорядженнях вищих 

органів. Можна зауважити, що даний метод може діяти не лише в органах 

публічного управління, а і в інших підприємствах всіх форм власності та 

організаційної структури. Але все ж таки найхарактернішим є саме державні 

установи, де чітко прописані державно-владні повноваження працівника 

установи. 



2. Організаційні методи. Виходячи, з того як класифікується даний метод, 

можна сказати, що він направлений саме на організацію процесу управління в 

органах публічної служби та включає різні організаційні моменти. Насамперед 

це організаційне регламентування. Тобто встановлення сукупності положень та 

правил, які визначають порядок діяльності установи. Також сюди відноситься 

метод організаційного нормування. Він передбачає собою розробку нормативів, 

які містить в собі публічна установа, наприклад правила внутрішнього 

розпорядку, норми керованості, норми тривалості робочого дня, тощо. Сюди 

також можна віднести встановлення виробничих та економічних критеріїв, 

тобто таких за якими можна оцінювати діяльність та ефективність праці 

конкретного робітника. Такі правила є обов’язковими для врахування або 

затвердження нормативів, вони закріплені в окремому розділі Кодексу про 

Працю України. Лише завдяки існуванню, встановлені нормативи праці 

дисциплінують працівника, забезпечують необхідний обсяг цілей для 

досягнення результату, який в процесі виконання трудових повноважень йому 

необхідно досягти.  

3. Соціально-психологічні методи. Ця класифікація містить в собі такий 

метод, як участь персоналу в управлінні.  

Участь персоналу в управлінні – це суб’єктивна можливість 

безпосередньо працівника, або через свої представників впливати на діяльність 

публічних установ в межах законодавства. При прийнятті на роботу, працівник 

підписує договір, в якому вказується безпосередній керівник, та трудовий 

колектив в якому він буде працювати, таким чином керівник узгоджує 

діяльність свого працівника та встановлює зобов’язання прислухатися до його 

думки. Соціальне планування являє собою обґрунтований показник визначення 

перспектив та розвитку соціальних явищ і процесів, сюди також відноситься 

розробка заходів задля досягнення бажаних цілей на всіх рівнях соціальних 

відносин.  

Повертаючись до класифікації, слід звернути увагу, що виділяють ще такі 

методи як переконання та примусу. Метод переконання передбачає 

стимулювання працівника до такої поведінки, яка відповідає його волі. Для 

забезпечення чесної та сумлінної праці, держава в першу чергу використовує 

метод саме переконання, а вже потім примусу. Метод примусу здійснюється в 

тому випадку, коли людина все ж таки допустила дисциплінарний проступок. 

Підводячи підсумки, щодо питань, які піднято в цій публікації, вважаємо 

за необхідне відзначити, що існує досить значна кількість методів забезпечення 

дисципліни праці в органах публічного управління. Ми виділили три типи 

класифікацій та розглянули їх більш детально. Тому проаналізувавши можна 

сказати, що існує досить значна різноманітність засобів, які сприяють 

підвищенню ефективності трудової діяльності працівника та рівня його 

мотивації. 
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АНАЛІЗ ВПРОВАДЖЕННЯ ІНКЛЮЗИВНОЇ ОСВІТИ У 

ЗАПОРІЗЬКОМУ РЕГІОНІ 

 

Станом на навчальний рік 2018-2019 в Україні в школах з інклюзивними 

класами навчається 11 866 учнів, саме у Запоріжжі функціонує 33 інклюзивних 

ресурсних центрів класів [1]. 

Детальний стан інклюзивної освіти у місті Запоріжжя ми дослідили на 

прикладі ЗЗОШ «ОСНОВА».  

Запорізька загальноосвітня школа «ОСНОВА» є державною установою 

щодо надання освіти. Школа здійснює соціальну адаптацію дітей.  У кадровому 

складі присутні: вчителі, адміністрація, медсестра, соціальний педагог, асистент 

вчителя, дефектолог та психолог.  

Метою школи є формувати особистість учня з особливостями 

психофізичного розвитку, направлену на досягання успіху, виконання різних, 

здатну взаємодіяти з людьми. 

Зворотнім зв’язком роботи соціального працівника є подолання страхів й 

упереджень, сприяння розвитку дружніх стосунків, взаємоповазі та 

взаєморозумінню серед учнів, поліпшення когнітивного, моторного, 

мовленнєвого, соціального та емоційного розвитку дітей. У школі 3 повністю 

інклюзивних класів, всього у школі 15 дітей з інвалідністю, та 6 учнів з 

затримкою психічного розвитку. Логопедичну реабілітацію станом на 2017/2018 

н. р. проходить 5 учнів. Психологічну реабілітацію станом на 2017/2018 н. р. 

проходить 10 учнів. Педагогічну реабілітацію та корекцію розвитку станом на 

2017/2018 н.р. проходить 18 дітей. 

Метою соціального працівника у школі є створення особливого 

середовища серед дітей, соціальний працівник повинен знати методи і 

користуватись прийомами роботи з усіма учасниками навчально-виховного 

процесу.  

Психолого-педагогічна служба школи має необхідні дидактичні та 

розвивальні матеріали, такі як таблиці, картки, книжки, розмальовки, ігри та 

інше. Ведеться електронна база школярів з особливими освітніми потребами, у 

яку занесені усі дані щодо стану здоров’я, отриманих пільг та про проведений 

вид діяльності соціального працівника з кожним учнем.  



Роль соціального працівника у школі є провідною та є беззаперечною. Але 

сучасність вимагає постійного  удосконалення вмінь та підвищення 

кваліфікації, саме тому усі працівники служби соціальної та психологічної 

підтримки час від часу відвідують курси, тренінги задля кращого розуміння як 

допомогти дитині адаптуватись та знайти свою роль у нашому суспільстві.  

Переходячи до висновків можемо вказати такі позитивні сторони інклюзивного 

навчання: відбувається соціалізація дітей з особливими потребами, вони мають 

можливість спостерігати за іншими в колективі, спілкуватися, але тільки якщо 

збережені адаптивні навички. Узагальнюючи можемо сказати, у колективі 

здорові діти вчаться тому, що є діти не такі, як вони, правилам поведінки, 

взаємодопомоги. Для педагогів є можливість навчитися працювати з 

особливими дітьми.  Однак і недоліки існують, діти не завжди розуміють, може 

відбутися ресоціалізація, батьки можуть занадто сильно опікувати власну 

дитини та не влаштувати її до інклюзивного класу через страх, але ж тоді ця 

дитина не отримає повноцінну соціалізацію.  
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ПРОБЛЕМА ГЕНДЕРНОЇ РІВНОСТІ У СФЕРІ ЗАЙНЯТОСТІ 

 

Забезпечення рівних прав та можливостей самореалізації є одним з 

проблемних питань сучасного українського суспільства. Проте присутність 

гендерного дисбалансу населення є цьому перешкодою. Особливо актуальна 

гендерна нерівність у сфері зайнятості населення. Зокрема, можна говорити про 

зайняття чоловіками більш високих посад, вищий рівень заробітної платні, ніж 

у жінок. Стереотип «Kinder, Küche, Kirche» має стійкий характер в свідомості 

нашого суспільства, що принижує соціальний статус жінки в Україні. 

Відповідно, аналіз основних складових проблеми гендерної рівності у сфері 

зайнятості є актуальною темою для нашої наукової роботи. 

Мета нашої дослідницької роботи полягає в аналізі складових гендерної 

диференціації населення в сфері зайнятості на українському ринку праці. 

Еволюційно складалося так, що жінки мають менше можливостей 

виявити свої власні здібності. Це можна пояснити навантаженням хатніми 

обов'язками, найважливішої для жінки материнської ролі, жіночої схильності до 

високої емоційності та чутливості. За таких умов здібності, таланти, творчі 



потяги не враховуються. Також присутні у суспільстві стереотипи: «чоловік-

годувальник родини», «чоловіки-природжені лідери» та загалом здатний краще 

контролювати свої емоції та бажання [2]. Саме такі несвідомі кліше можуть 

слугувати основою для розвитку та поширення гендерної нерівності в сфері 

організації трудових відносин. 

На законодавчому рівні основним міжнародним документом, що 

проголошує гендерну рівність є Конвенція ООН з ліквідації всіх форм 

дискримінації щодо жінок. В Україні на національному рівні дотримання даного 

принципу гарантується Конституцією України (стаття 3, 21, 23-24) та 

нормативно-законодавчою базою в сфері зайнятості населення. Проте, 

проблемою залишається практична реалізація положень законотворчих 

документів, оскільки в реальному житті жінки не завжди є захищені ними.  

Прикладом може бути оголошення з найму на роботу, де роботодавець 

одразу вказує вимогу стосовно статі, сімейного стану та навіть зовнішнього 

вигляду. Існують випадки відмови у прийому на роботу незаміжнім жінкам, 

жінкам з малими дітьми та жінкам віком старше 40 років. При цьому освіта, 

досвід та професійні якості займають другорядні позиції [1, с.5]. Крім того, в 

нашому суспільстві після розповсюдження ринкових відносин поширився 

згубний стереотип, що негласним обов’язком кожної секретарки є задоволення 

всіх фізіологічних потреб і потягів її керівника. 

В сучасному суспільстві жінки часто починають свою справу. Їх 

зайнятість в середньому та малому бізнесі, зокрема в сферах краси, здоров'я, 

спорту. Паралельно українські жінки активно займаються волонтерською та 

добровольчою діяльності в умовах затяжної війни в Україні. Це зрушило процес 

гендерного балансу в нашій країні. 

Отже, можна говорити про присутність гендерної нерівності чоловіків та 

жінок. Важливим залишається не лише надання юридичної сили документам, 

що регламентують рівність у правах, але ї їх детальний аналіз та реальне 

дотримання на практиці. Однією з головних проблем є сукупність стереотипів 

щодо ролі жінки в сфері суспільно-трудових відносин в Україні. Проте, трагічні 

події в нашій країни показали, що українські жінки здатні захищати нашу країні 

та підіймати її на новий рівень. 
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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА ПАДЕВОГО МЕДУ 

 

Мед, який отримують з нектару виділень та комах, називається 

«падевий». Падевий мед темно-бурого відтінку, містить білок, моносахариди, 

залізо, кобальт та ін. речовини. Відрізняється високою густиною, специфічним 

запахом. Допомагає підвищити іммунітет, містить в собі природні антибіотики. 

Застосовують після операцій, втрати крові, анемій, а також в парфюмерії. Перед 

вживанням слід провести тест на наявність алергії. Містить багато калорій. 

Кольорова гамма варіюється від темно-жовтого до темно-бурого. Смак 

варіюється від солодкого до терпкого. Аромат варіюється від слабкого до 

сильного. Кислотність від 14.2 до 17.2 по індексу рефракції. Фермент діастаза 

присутній; диастазное число від 10,0 до 17,9; граничний вміст інвертованого 

цукру від 82,2 до 92,4; вміст сахарози від 5,5 до 6,0; домішка штучно 

інвертірованного цукру менше 10%; квітковий пилок різної форми. 

Незважаючи на те, що падевий мед дуже корисний для людини за змістом 

мінеральних речовин, амінокислот і білків до 4%, декстрин, та ін. цінних 

речовин, однак підвищений вміст білка в паді викликає порушення в 

кишечнику бджіл, особливо взимку, тому, щоб убезпечити бджіл від загибелі, 

постачальникам натурального бджолиного меду необхідно проконтролювати 

зміст у меді білка, виключити падевий, особливо в зимовий час. Нашим 

завданням було проконтролювати рідкий мед на ринках на вміст паді. Для 

визначення якості та підробок падевого меду є офіційні показники. Вміст 

фруктози та глюкози має не перевищувати 45г/100г. Електропровідність має 

складати 0,8 мС/см. Інші показники визначаються та є ідентичними до інших 

видів меду. 
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ФАЛЬСИФІКАЦІЯ МЕДУ 

 

Отримання меду натурального супроводжується значними матеріальними 

затратами. У зв'язку з високими цінами на мед бджолиний його часто піддають 

фальсифікації.  

Якісна фальсифікація меду. У товарознавчій практиці можуть виникати 

випадки, коли до натурального меду додають різні домішки: цукор, цукровий 

сироп, борошно або крохмаль, цукрову чи крохмальну патоку, штучний і 

цукровий мед. З метою фальсифікації цукор-пісок додають на початкових 

стадіях кристалізації меду. Через певний час мед являє собою рівномірно 

закристалізовану масу [Скурихина, 1987]. 

Мікроскопічне дослідження меду дає можливість виявити під 

мікроскопом фальсифікацію продукту цукром-піском або цукровою пудрою, а 

також дріжджові клітини, спори грибів, зерна пилку рослин тощо. 

Для встановлення домішок цукру-піску на предметному склі готують 

тонкі мазки з меду і оглядають під малим збільшенням мікроскопу. Кристали 

цукру мають форму крупних грудок (квадрати, прямокутники, фігури 

правильної геометричної форми); кристали натурального меду (глюкози) - 

голчастої або зірчастої форми. Видимі округлі утворення з чорною каймою - 

пухирці повітря. Якщо ж цукор-пісок додають у рідкий мед, то він швидко 

випадає в осад, що легко розпізнається органолептично [Роева, 2004]. 

Наявність домішок цукру у меді можна визначити за допомогою 

хемілюмінесценції, оскільки завдяки високому вмісту комплексу біологічно 

активних речовин у присутності люмінолу виникає світіння. Інтенсивність 

світіння є основним чинником виявлення фальсифікації меду. 

Підігрітий натуральний мед легко змішується з цукровим сиропом. 

Виявити цей вид фальсифікації органолептичною оцінкою досить важко. Такий 

мед більш світлого забарвлення, своєрідного смаку, зі слабко вираженим 

ароматом, більш рідкої консистенції. У цьому випадку значно знижується 

діастазна активність, кількість інвертного цукру, мінеральних речовин і 

підвищується рівень цукрози. Тому з підозрою на домішки до меду цукрового 

сиропу використовують лабораторні методи дослідження. 

Фермент діастаза міститься в натуральному меді і його не має у 

цукровому сиропі. Він потрапляє в мед, в основному, з нектару квітів і частково 

з секретами слинних залоз бджіл. Діастазне число - показник активності цього 

ферменту. Воно виражається в одиницях Готе - кількість см3 1 %-го розчину 

крохмалю, який розщеплюється протягом 1 год. діастазою, що міститься в 1г 

меду (у перерахунку на суху речовину) за 40°С. Розбавлення меду цукровим 

сиропом приводить до зниження діастазного числа. Проте, слід враховувати, 

що діастазна активність низька у біло-акацієвого, кипрейного, липового, 



конюшинового і соняшникового меду. За період тривалого зберігання (понад 1 

рік), а також нагрівання меду, діастаза частково інактивується. 

Діастазне число, як один з найвагоміших показників якості та ознак 

натуральності меду, визначають за спеціальною методикою. Стандартний 

метод визначення діастазного числа ґрунтується на колориметричному 

вимірюванні кількості субстрату, що розкладений в умовах проведення 

ферментативної реакції, і наступним розрахунком діастазного числа 

[Скурихина, 1998]. 
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ХАРЧОВІ АРОМАТИЗАТОРИ 

 

Харчові ароматизатори - добавки до харчових продуктів, що являють 

собою індивідуальні ароматичні речовини або суміші таких речовин, з 

розчинником або сухим носієм або без них, що вводяться в продукти з метою 

поліпшення їх аромату і смаку [1]. Особливий інтерес представляють сухі 

(тверді) ароматизатори. Сухі ароматизатори мають ряд переваг зокрема високу 

термостабільність, рівномірний розподіл по об’єму сухої суміші, високу 

стабільність смаку і запаху продукту протягом тривалого терміну зберігання, 

тривалий термін зберігання і гарні протизлежувальні        характеристики [2]. 

Актуальною проблемою на сьогоднішній час залишається вивчення 

механізму взаємодії в системі ароматизатор (одорант) – інертна матриця – 

темпліт та пошук нових, ефективних сорбентів.  

В зв’язку з цим мета нашої роботи – розглянути сорбційні властивості 

біополімерних матриць та способи підвищення сорбційної активності 

біополімерів. 

Сорбція – процес поглинання газів, парів і розчинених речовин твердими 

або рідкими поглинювачами на твердому носії (сорбентами). Цей процес 

широко використовується в харчовій промисловості для створення сухих 

ароматизаторів. 



Сорбцію харчових ароматизаторів проводять з метою : подовження 

терміну придатності продукту харчування, утримання ароматизатору тривалий 

час, підвищення органолептичних показників. 

Для виготовлення таких ароматизаторів та домішок використовують 

інертні високомолекулярні носії - в основному модифіковані крохмалі, 

мальтодекстрини, желатину [3]. Леткі компоненти, що забезпечують запах та 

смак,  зв’язуються з носієм, при цьому зменшуються втрати за рахунок 

випаровування, окислення, спрощується контроль за дозуванням 

ароматизаторів. 

Темплітування – це процес створення в текстурі біополімеру лакуни 

(пусті місця) з певною орієнтацією функціональних груп полісахаридів в 

залежності від хімічної природи молекули темпліту. В якості темплітів 

використовують цукриди (наприклад глюкозу або цукрозу),  що забезпечують 

стабілізацію системи і подовження строку придатності ароматизатору.  

Після темплітування проводять сорбцію (імпринтинг) молекул 

ароматизатору у лакуну після попереднього видалення темпліту.  Імпринтинг 

призводить до значного зростання сорбційної активності матриці [4]. 

Таким чином застосування темплітування та імпринтингу біополімерних 

матриць є технологічно найбільш перспективними для створення  стійких 

ароматизаторів. 
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РЕАЛІЗАЦІЯ ПРИНЦИПУ ПРАКТИЧНОЇ СПРЯМОВАНОСТІ В 

НАВЧАННІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ «ПРИРОДНИЧІ НАУКИ» 
 

Сучасні учні закладів загальної середньої освіти мають усвідомлювати 

значення теоретичних знань у житті людини, в її практичній діяльності. У 



зв’язку з цим, вчителю слід організувати освітній процес таким чином, щоб 

вивчений теоретичний матеріал застосовувався на практиці. Це є одним з 

шляхів реалізації компетентнісного підходу і критерієм визначення якості знань 

учнів. 

Сучасна педагогічна наука вважає самостійність і усвідомленість 

основними рисами розвиненої особистості. Забезпечити формування таких 

якостей у молоді можливо за умови активного характеру навчально-

пізнавальної діяльності під час навчання. Головною метою загальної середньої 

освіти є формування в учнів глибоких і міцних знань та певних інтелектуальних 

умінь. Тож, показниками розвитку молодої людини можна вважати не лише 

рівень засвоєння знань, володіння прийомами розумових дій та мислення, але й 

уміння застосовувати набуті знання в житті, тобто володіти ключовими та 

предметними компетентностями.[1] 

Для розв’язання поставлених завдань дуже важливо при викладанні 

шкільних навчальних предметів застосовувати різноманітні методи, які 

посилюють практичну спрямованість уроку, тобто готовність учнів 

застосовувати отримані знання , уміння і навички, а також способи діяльності в 

житті, для розв’язання практичних і теоретичних задач. Якщо вчитель не 

використовує в процесі навчання факти, які зв’язують теорію з практикою, з 

життям, знання учнів виявляються формальними [2]. 

Відсутність зв’язку теорії з практикою спричиняє виникнення ситуації 

обмеженості знань, набуття ними формального характеру через невміння учня 

використовувати їх на практиці. Це також призводить до зменшення інтересу та 

уваги учня до навчального матеріалу, непотрібного на його думку. Для 

вирішення цієї проблеми в освітньому процесі використовуються різноманітні 

методи і засоби навчання, що викликають готовність учнів опановувати 

матеріал та вчитись застосовувати його на практиці та в житті, як на 

побутовому, так і на професійному рівнях. Це, насамперед, інтерактивні методи 

навчання, розв’язування задач виробничого змісту, проведення природознавчих 

експериментів тощо. 

Це стає однією із важливіших завдань для вчителя, який викладає 

інтегрований курс «Природничі науки» учням старших класів закладів 

загальної середньої освіти. Адже це не лише полегшує засвоєння 

природознавчих знань і формування відповідних компетентностей, але й сприяє 

виникненню стійкого інтересу до вивчення предмету.  
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ОКСИСТАБІЛЬНІ  КОМПОЗИЦІЇ РОСЛИННИХ ОЛІЙ 

 

Олії є цінними джерелами висококалорійних жирів і ессенціальних 

жирних кислот, фосфоліпідів, каротиноїдів, природних антиоксидантів та 

інших фізіологічно активних речовин, представлених в різному якісному і 

кількісному співвідношенні залежно від виду олії і технології виробництва. 

Рослинні олії - одні з найбільш унікальних і незамінних засобів, що 

застосовуються в косметології для догляду за шкірою обличчя. І можна з 

упевненістю сказати, що за своїм складом, корисними властивостями і дією 

вони у багато разів перевершують практично будь-яку виготовлену косметичну 

продукцію.[1] 

Дослідження процесів окислення рослинних олій має ключове значення у 

визначенні шляхів їх мінімізації та розробці адекватних методів і критеріїв 

контролю якості, умов зберігання і встановлення термінів придатності 

продукту. [2] 

Мета роботи: провести огляд наукової літератури для визначення 

найбільш ефективних  напрямків зниження масової частки продуктів окислення 

в рослинній олії та методів контролю  вмісту цих продуктів в олії. 

Згідно літературним даним, існує кілька напрямків зниження масової 

частки продуктів окислення в олії: 

  - застосування антиоксидантів - інгібіторів окислення; 

  - усунення доступу повітря і металів змінної валентності; 

- застосування інертних газів; 

- отримання олій зі збереженою природною структурою олії в сферосомах 

(екструзійні технології); 

- купажування олій для зниження відносної частки поліненасичених 

жирних кислот.  

Ефективним методом створення оксистабільних рослинних олій із 

сбалансованим жирнокислотним складом є змішування (купажування) різних 

сортів олій. Наприклад, переважання поліненасичених жирних кислот у складі 

дуже корисної льняної олії робить її вразливим до окислення. Тому створення 

сумішей оксистабільних рослинних олій (оливкової, соняшникової) з лляною 

олією може значно підвищити споживчі властивості і термін придатності даної 

продукції.Серед методів контролю вмісту продуктів окислення в оліях 

найбільш ефективним є титримеричний метод визначення кислотного та 

пероксидного чисел жиру. [3] 

Таким чином:  

1) для окислення олій сьогодні успішно застосовуються різні напрямки 

зниження масової частки продуктів, а саме застосування антиоксидантів, 

усунення доступу повітря і металів змінної валентності, застосування інертних 
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газів, екструзійні технології, змішування олій для зниження відносної частки 

поліненасичених жирних кислот; 

2) купажування рослинних олій дозволяє створити ефективні 

оксистабільні суміші олій з підвищеними споживчими властивостями та 

подовженими термінами зберігання; 

3) основними методами контролю вмісту продуктів окислення в оліях є 

визначення кислотного та пероксидного чисел титримеричним методом.[4] 
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ОСОБЛИВОСТІ ВІДРОСТАННЯ ОТАВИ В ОСТРІВНИХ 

ЕКОСИСТЕМАХ ПІД ВИСОКИМ ПРЕСИНГОМ ДИКИХ КОПИТНИХ 

 

Велику проблему в галузі екології тварин становить створення 

оптимальних умов для нормальної життєдіяльності копитних, тому актуальним 

є вміння розраховувати запаси корму та аналізувати вплив на рослинність. 

Від того на скільки добре регулюється ступінь впливу на рослинність, 

залежить продуктивність, як рослинного так і тваринного світу, в результаті 

продуктивність всієї екосистеми в цілому [1]. 

В умовах переважаючого тваринницького напряму сільського 

господарства, велике значення має не лише кормова оцінка різних типів 

пасовищних і сінокісних угідь, якими є її степові простори; але не менш 

важлива і характеристика змін, що протікають в результаті випасу різних видів 

худоби, різної інтенсивності і тривалості [2]. 
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Для більш уточненого з'ясування механізму відростання свіжої маси 

рослин (отавність), яка з'являється в другій половині літа і вегетує до першого 

снігу, нами було закладено 10 майданчиків у середній частині о. Бірючого. 

Розмір кожного 25х25 см (величина осередку 12,5х12,5 см) з металевих лозин, 

врізалися в ґрунт і були закладені в степовому і луговому біотопах, у лісі 

проводили відбір майданчика за методикою «бумеранга». На майданчиках 

проводимо опис видової різноманітності трав’янистої рослинності, зміни 

висоти відростання отави (h max. і h сер.), кількості скусів, а також опис стану 

підстилки. 

Розглядаючи зимовий період (2016, 2017 рр.), нами зареєстровано 

температура, вологість і швидкість вітру [2], показало, що кліматичні умови для 

копитних в цілому були сприятливі. Особливо важливо, що починаючи з 

середини кінця серпня, як і минулі роки активно вегетувала отава. 

В цілому зима 2016 року була мʼяка, практично безсніжна. Степ в цілому 

мав золотисто-зеленувате забарвлення з вкрапленням коричневих плям. 

Золотисте забарвлення передавали в основному Тонконіг бульбастий, Пирій 

видовжений і повзучий та ін. сімейство Злакові. Частково зеленувате 

забарвлення віддавала Carex distans, Cynodon dactylon. Мохи ж були 

коричневими, оскільки висохли за літньо-осінній період. 

Відмічаємо, що на початку лютого 2017 р. спостерігалося значне 

погіршення погодних умов. Перші два дні йшов безперервний дощ і 

температура при цьому досягала +1ºС, а вітер слабкий до 2м/с. На третій день 

негоди, температурний показник впав до - 4ºС та посилилась швидкість вітру з 

поривами до 10 м/с [3]. Наступного дня 8.02 температурний показник впав до    

-9ºС, а швидкість вітру збільшилася до 16 м/с [3]. Ці погодні чинники 

супроводили різке обмерзанням травʼянистого покриву. 

В результаті цих «катаклізмів» степ придбав «льодово-скляне» 

забарвлення. Уся трав’яниста рослинність, коли була мокра при різкому 

зниженні температури і посиленні вітру, замерзла, покрилася льодом і придбала 

неприродний скляний відтінок. Із-за того що снігу при цьому не було 

трав'яниста рослинність на 90-95 % промерзла, копитні практично перестали 

годуватися в степу і відразу пішли споживати заздалегідь заготовлену 

рослинність в стогах сіна. І така негативна температура трималася від - 2ºС до - 

8 ºС упродовж тижня. 

Після цих катаклізмів, степ із-за плюсової температури відтанув і придбав 

зовсім інше забарвлення став коричнево-сірий (рослинність втратила тургор). 

Такі Злаки як Cynodon dactylon на 98%, Elytrigia elongata на 75%, Juncus gerardi 

на 60%, стали коричнево-сірими (табл.).  

В той же час мохи і тільки лише мохи не підпали під вплив жорстких 

погодних умов і місцями придбали ясно-зеленувате забарвлення. Розглядаючи 

показники (отавність) за два роки (табл.) можна виділити значну різницю 

кількості пагонів після сезону з «катаклізмами» та теплою зимою. Майже усі 

показники кількості пагонів за зиму 2016 року превалюють у 1,5-2 рази.  

 Також було виявлено збільшення скусів на майданчиках за зиму 

2016 року. Що цікаво, копитні вибірково жируються, вибираючи лише зелену 



рослинність, яка збереглася після описаних вище погодних «катаклізм». В тому 

числі в 2016 році копитні активно взимку харчувалися зеленим свіжим кормом 

(отавою), а не заготовленим сіном.  

 

Вид зима 2016 зима 2017 зима 2016 зима 2017 зима 2016 зима 2017 зима 2016 зима 2017 зима 2016 зима 2017 зима 2016 зима 2017 зима 2016 зима 2017 зима 2016 зима 2017 зима 2016 зима 2017

Молочай 

Сеґ'є 
26 30 6 4

не 

виявлено

не 

виявлено

Пирій 

видовжений
23 22 10 7 7 6 21 20 18 20 14 8 9 11 19 13 4 3

Осока 

віддаленокол

оскова

5 8 18 12 15 10 12 20 6 5 6 5

SP 1,5 10
не 

виявлено
2 0,5 1 10

не 

виявлено

не 

виявлено
0,3 15

не 

виявлено

Деревій 

звичайний
10 7 7 3

не 

виявлено

не 

виявлено

Ситник 

Жерара
12 15 10 7 6 6

Сухостій 49 43 52 42 10 4 15 9 45 62 12 3 54 97 55 62 6 3

Середнє 25,75 20,9 21,5 15 10,7 6,7 12,0 10,3 16,2 20,4 10,7 5,7 25,0 32,1 26,7 23,8 5,3 3,7

n пагонів (10х10 см²) n скусов

Луг ЛісСтеп

hmax n пагонів (10х10 см²) n скусов hmax n пагонів (10х10 см²) n скусов hmax

 
Табл. - Отавність трав’янистих рослин у зимовий період 2016 та 2017 рр. 

Азово-Сиваського національного природного парку. 
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ЛЕЙКОГРАМА КРОВІ У ХВОРИХ НА ТУБЕРКУЛЬОЗ  

З ВІЛ-ІНФЕКЦІЄЮ 

 

За даними Всесвітньої організації охорони здоров'я серед одних з 

найбільш небезпечних інфекційних захворювань є ВІЛ і туберкульоз. 

Туберкульоз є одним з найбільш поширених вторинних захворювань ВІЛ-

інфекції і він на тлі ВІЛ-інфекції набагато складніше піддається лікуванню 

[Кірієнко, Регнер, 2013].  

Метою роботи було дослідження особливостей лейкограми крові у 

хворих на туберкульоз із ВІЛ-інфекцію. 

Об’єктом дослідження були 10 осіб обох статей середнього та молодого 

віку, хворих на туберкульоз на тлі ВІЛ-інфекції. Матеріалом дослідження була 

венозна кров. В крові визначали загальну кількість лейкоцитів та лейкограму. 

https://www.gismeteo.ru/diary


Як показали результати досліджень, загальна кількість лейкоцитів у 

хворих на туберкульоз з ВІЛ-інфекцією на початку лікування наближалася до 

верхньої межі фізіологічної норми і складала 8,790 ×109/л. У 50 % хворих 

загальна кількість лейкоцитів перевищувала верхню межу фізіологічної 

норми.Після лікування загальна кількість лейкоцитів знижувалася на 14 % і 

досягала 7,570 ×109/л. Кількість хворих, у яких загальне число лейкоцитів 

перевищувало фізіологічні значення знизилося, і складало 20 %. 

Підрахунок відносної кількості лейкоцитів показав, що відносна кількість 

усіх форм лейкоцитів на початку лікування була у межах норми. Після 

лікування кількість кожного виду лейкоцитів знижувалася. Проте достовірне 

зниження відбувалося тільки за відносною кількістю моноцитів – на 38 %. 

Слід також зазначити, що відносна кількість лімфоцитів була на початку 

лікування на нижній межі фізіологічної норми і складала 20,09×109/л. Після 

лікування їх кількість ставала ще нижчою на 10 % і була18,80×109/л. 

Аналіз відхилень відносної кількості видів лейкоцитів від норми показав, 

що на початку лікування у 10 % хворих була вище фізіологічної норми відносна 

кількість паличкоядерних нейтрофілів (ПЯН), у 40 % хворих – сегментоядерних 

нейтрофілів (СЯН), у 10 % – еозинофілів та у 10 % – лімфоцитів. При цьому 

відносна кількість лімфоцитів нижче фізіологічної норми була у 40 % хворих. 

Після лікування кількість таких хворих з відхиленнями у відносній кількості 

лімфоцитів не змінилася, а за відносною кількістю еозинофілів, ПЯН і СЯН 

ставала у межах норми. 

Таким чином, при захворюванні ВІЛ-хворих на туберкульоз зростає 

загальна кількість лейкоцитів та спостерігаються відхилення від норми за 

показниками лейкограми крові. Після лікування кількість хворих з 

відхиленнями у показниках лейкограми крові (за винятком відносної кількості 

лімфоцитів) від норми знижується. 
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ФУНКЦІОНАЛЬНІ ВЛАСТИВОСТІ БІЛКА 

 

Актуальною проблемою сьогодні є несбалансованість раціону харчування 

населення України за вмістом білка.  Одним із шляхів вирішення цієї проблеми 

є покращення хімічного складу харчових продуктів шляхом додавання в 

продукти рослинних білків, а також створення нових харчових форм на основі 

рослинних білків. [1] 



Білок виконує в  продуктах  харчову та структурну функції. Саме 

структурна функція білка забеспечує важливі споживчі властивості харчових 

продуктів (консистенцію, релогію та ін. фізико-хімічні властивості). Структурні 

функції білка  визначаються  його функціональними властивостями, серед яких 

особливо важливі розчинність, набрякання, піноутворююча, драглеутво-рююча, 

жиро- та  вологоутримуюча  здатність. Саме ці властивості визначають 

поведінку білка в багатокомпонентних харчових системах. [3, 5] 

В зв’язку з цим мета нашої роботи – провести аналіз наукових джерел для 

з’ясування основних функціональних властивостей білків та шляхів їх 

покращення. 

Завдання роботи: 

- з’ясувати найбільш важливі функціональні властивості білків, які 

визначають поведінку білків у багатофункціональних харчових системах; 

- визначити вплив на функціональні властивості білків фізико-

хімічних факторів технологічного процесу створення харчових продуктів (рН, 

вмісту солі, температури  і  т.п.); 

- з’ясувати найбільш ефективні методи направленного регулювання 

функціональних властивостей білків. 

Згідно літературним даним,  зовнішня дія на білки фізичних,  хімічних, 

біологічних (ферментативних)  факторів призводить до структурної 

модифікації макромолекул білків і, як наслідок, до зміни функціональних 

властивостей білкових  продуктів та харчових систем, що містять такі білки. [4, 

5] 

Таким чином,  зростаюча потреба харчової промисловості в білковій 

сировині та в нових харчових формах на основі білка, робить надзвичайно 

актуальною проблему вивчення та створення модифікованих білкових систем із 

заданими властивостями. [2, 3] 
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ПОРІВНЯЛЬНИЙ АНАЛІЗ ВМІСТУ НЕОРГАНІЧНИХ РЕЧОВИН У 

ПИТНІЙ ВОДІ М. ЗАПОРІЖЖЯ ЗГІДНО ВИМОГ ВСЕСВІТНЬОЇ 

ОРГАНІЗАЦІЇ ОХОРОНИ ЗДОРОВ’Я 

 

Показники якості води характеризуються її хімічним складом, а саме: 

вмістом неорганічних та органічних речовин, водневим показником води, 

лужністю і жорсткістю, мінералізацією, тощо. 

Всесвітня організація охорони здоров'я встановлює стандартні межі 

показників якості неорганічних речовин для питної води, зокрема: Натрій – 

200,0 (мг/дм3), Цинк – 5,0(мг/дм3), хлориди – 250,0 (мг/дм3), сульфати – 400,0 

(мг/дм3), Марганець – 0,1 (мг/дм3), Магній – 150,0 (мг/дм3), Залізо загальне –

0,3, Купрум – 1,0 (мг/дм3), Окиснюваність – 5,0 (мг/дм3) [1]. 

Окиснюваність – присутність у воді органічних та неорганічних речовин, 

які легко окиснюються. Визначення базується на обробці води Калій 

перманганатом (KMnO4) в кислому середовищі. Атомарний Оксиген, який 

утворюється окиснює органічні та неорганічні речовини [2]. 

На якість води впливають такі фактори, як наявність пестицидів, 

радіонуклідів, солей важких металів та інше. 

Станом на лютий місяць 2020 року, показники якості питної води у 

розподільній мережі м. Запоріжжя після Дніпровської водопровідної станції 

(ДВС-1) такі: Натрій – 22,4 (мг/дм3), сульфати – 41,0 (мг/дм3), хлориди – 33,3 

(мг/дм3), Марганець – 0,01 (мг/дм3), Купрум – 0,02 (мг/дм3), Ферум загальний 

– 0,2 (мг/дм3),  Магній – 13,7 (мг/дм3), Окиснюваність – 8,5 (мг/дм3). 

За лютий місяць 2020 року у питній воді завищені показники 

перманганатної окиснюваності, що свідчить про високий вміст у воді 

органічних та неорганічних відновників.  

Якість води, що споживається мешканцями м. Запоріжжя з центральної 

системи водопостачання вимагає покращення споживчих властивостей, зокрема 

показників перманганатної окиснюваності.   
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ФІЗІОЛОГІЧНА РОЛЬ МІКРОЕЛЕМЕНТІВ  

У ХОЛОДОСТІЙКОСТІ РОСЛИН 

 

Низька температура є одним зі стресових факторів, котрий може чинити 

значний ушкоджуючий ефект на фізіологічні процеси рослин. Теплолюбні 

сільськогосподарські культури в умовах гіпотермії втрачають тургор клітинами 

габітусу, що призводить до порушення транспірації. У деяких видів негативних 

змін зазнають процеси обміну, наприклад, посилюється дисиміляція білків або 

в тканинах накопичуються розчинні форми Нітрогену [1]. Багато дослідників, 

зокрема Пушкарь, Белоус, Williams, Marryman, De la Roche тощо вважають, що 

найчутливішим до впливу холоду є мембранний апарат. Порушення інтактності 

мембран внаслідок заморожування призводить до вивільнення гідролітичних 

ферментів та факторів фосфорилювання, втрати компартментації, зміни стану 

макромолекул. Цингер, Петровская-Баранова, Persidsky, Ellet, Niki у своїх 

дослідженнях вказують, що порушення компартментації структур під час 

охолодження призводить до незворотних клітинних автолітичних процесів [2].  

Незважаючи на те, що в останні роки збільшується тенденція до 

підвищення середніх осінньо-зимових температур, напрям у селекції рослин 

щодо збільшення холодостійкості залишається актуальним, бо часто виникають 

раптові весняні заморозки, які можуть призвести до втрати врожаю або загибелі 

культур. Зокрема, О. Іващенко відзначає, що в останні роки для України 

властиві значні коливання від високих до низьких температур в зимовий та 

весняний період. [3]. Збільшення частки посівів тропічних та субтропічних 

культур у північних широтах внаслідок глобального потепління також сприяє 

актуальності створення толерантних до охолодження сортів [4]. 

Перші дослідження з холодостійкості рослин базувались на фізіологічній 

основі [3], проте згодом було доведене біохімічне підґрунтя резистентності до 

гіпотермії. Зокрема, велике значення у стійкості сільськогосподарських культур 

до знижених температур відіграють мікроелементи [1].   

Мікроелементи мають велике значення у житті рослин. Відсотковий вміст 

мікроелементів в організмі рослин незначний (від 0,000001% до 0,001%), проте 

вони виконують важливі фізіологічні функції: забезпечують синтез ферментів, 

які відповідають за можливість ефективного використання рослинами енергії 

квантів сонячного світла; води та ґрунтових поживних речовин; сприяють 

синтезу хлорофілу; впливають на білково-вуглеводний обмін та   фізико-

хімічний стан колоїдів протоплазми тощо. До найважливіших мікроелементів 

рослин належать: Ферум, Манган, Купрум, Кобальт, Молібден, Бор, Цинк [5]. У 

ґрунтовому розчині, звідки рослини поглинають мікроелементи, останні 

зазвичай утворюють комплекси з органічними та неорганічними лігандами, 

рідко утворюючи прості сполуки [6].   



Існують дані, що на морозостійкість суттєво впливають умови ґрунтового 

живлення, особливо в осінній період. На морозостійкість та холодостійкість 

рослин позитивно впливають мікроелементи (Кобальт, Цинк, Молібден, 

Купрум, Ванадій). На відновлення культур після заморозків позитивний вплив 

чинять Бор та Манган, котрі також сприяють відновлення інтенсивності 

фотосинтезу [2].  

У дослідах з озимою пшеницею встановлено, що під впливом Цинку у 

рослинах збільшується кількість зв'язаної води та особливо води, яка пов'язана 

силами більше 90 атмосфер, а кількість води, що замерзає, різко зменшується. 

Крім цього, спостерігається збільшення вмісту цукрів і загального та білкового 

азоту у вузлах кущіння рослин після внесення цинкових добрив. 

Морозостійкість тісно пов'язана з переходом рослин у стан спокою, який 

супроводжується збільшенням кількості зв'язаної води, зменшенням кількості 

вільної води, збільшенням вмісту цукрів і збільшенням білкового та 

небілкового азоту. Позитивні результати у підвищенні холодостійкості 

саджанців апельсину, пандерози, помпельмусу, абрикосу з використанням 

Мангану та Купруму були отримані Школьником. Позитивний вплив Цинку на 

льон було встановлено у дослідах Лагановського та Щербакова. Льон є однією з 

культур, які чутливі до нестачі цього мікроелементу [2].  

У 2018 році було доведено, що сполуки Силіцію сприяють толерантності 

до охолодження у кукурудзи. Силіцій сприяє захисту мікроелементів-

кріопротекторів Цинку та Мангану від вилуговування. Оптимальний вміст та 

нормальне надходження мікроелементів через кореневу систему рослин 

допомагає підтримувати збалансований гормональний статус та підвищує 

експресію ферментативних та неферментативних (фенольних антиоксидантів) 

систем захисту від окислювального стресу, спричиненого холодом [4].  

Сучасними агротехнічними прийомами, що сприяють підвищенню 

резистентності до гіпотермії, є замочування насіння у розчинах борної кислоти, 

сульфату Цинку або сульфату Купруму [7]. 
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МОЖЛИВОСТІ ЛЮМІНЕСЦЕНТНОГО МЕТОДУ АНАЛІЗУ  

ПРИ ВИЗНАЧЕННІ СЛІДІВ ЕЛЕМЕНТІВ 

 

4 березня 1864 року на засіданні Королівського товариства англійський 

фізик Джордж Габріель Стокс повідомив про люмінесценції органічних 

речовин. Це повідомлення послужило початком досліджень щодо застосування 

явищ люмінесценції як аналітичного методу якісного та кількісного визначення 

слідів елементів на рівні 1 * 10
-10

 і 1 * 10
-12

 мкг / см
3
. 

Люмінесцентний аналіз - це метод дослідження різних об'єктів, 

заснований на спостереженні їх люмінесценції. Люмінесценцією (точніше 

фотолюмінесценцію) називається власне світіння речовин при їх освітленні 

видимим або ультрафіолетовим світлом. Люмінесценція характеризується 

спектрами поглинання і спектрами випускання. Сукупність знань про ці 

спектри дає можливість зробити висновки про характер світіння і про його 

кінетику. При люмінесцентному аналізі спостерігають або власне світіння 

досліджуваних об'єктів (наприклад, парів досліджуваного газу), або свічення 

спеціальних люмінофорів, якими обробляють досліджуваний об'єкт [1, 4]. 

Незважаючи на те що теорія цього методу мало вивчена, він широко 

застосовується в науково-дослідній практиці [2, 3]. 

Відомі два підходи в дослідженні складу речовини люмінесцентним 

методом - кількісний і сортовий. Сортовий люмінесцентний аналіз дозволяє за 

характером люмінесценції виявляти відмінність між предметами, що здаються 

однаковими. Він застосовується для діагностики захворювань (наприклад, 

тканину, уражену мікроспорумом, виявляють по яскравій зеленій 

люмінесценції її під дією ультрафіолетового світла), для визначення ураженості 

насіння і рослин хворобами, визначення вмісту органічних речовин в грунті і 

т.п. За допомогою сортового люмінесцентного аналізу виробляють аналіз 

гірських порід для виявлення нафти і газів, вивчають склад нафти, мінералів, 

гірських порід, сортують алмази і т.д. Так само сортовий аналіз широко 

застосовується в харчовій промисловості при ідентифікації фальсифікації 

вершкового масла, видів м'яса, наявності паразитів в м'ясі та рибі. Сортовий 

люмінесцентний аналіз знаходить застосування в криміналістиці, 

дефектоскопії. Особливе значення він набуває в гігієні і промислово санітарної 

хімії, наприклад визначення вмісту шкідливих речовин в повітрі, вміст 

шкідливих речовин у питній воді і стоках. Контроль небезпечних концентрацій 

срібла визначають за допомогою наступної методики: 



Іон срібла легко може бути виявлений за освітою люмінесцирующего 

з'єднання при взаємодії з фенілцінхоніновой кислотою. Реакція виконується 

наступним чином: на вологу пляму, утворену краплею насиченого спиртового 

розчину фенілцінхоніновой кислоти, наносять краплю розчину оцтової кислоти, 

а потім краплю досліджуваного розчину, що містить іони срібла. У разі обробки 

плями розчином щавлевої кислоти при опроміненні ультрафіолетовими 

променями виникає в присутності іона срібла помаранчеве свічення, в разі 

обробки розчином оцтової кислоти - червоне свічення. Чутливість реакції 

характеризується відкривається мінімумом 0,5 мкг іона Ag 
+
 при граничної 

концентрації 1: 2 - 10
3
 

Дуже токсичні іони талія по відкривають реакції з родаміном С після 

попереднього окислення його бромной водою до тривалентного стану. Продукт 

взаємодії іона тривалентного талію з родаміном С в концентрованій соляній 

кислоті витягується бензолом і опромінюється ультрафіолетовими променями. 

Спостерігається яскрава оранжево-червона люмінесценція. Відкривається 

мінімум = 0,03 мкг при граничної концентрації 1: 5-10
3
. Аналогічну реакцію 

дають іони сурми, золота і ртуті. Їх перед відкриттям іона талію виділяють на 

мідній фользі. 

Нами продовжено моніторинг природних вод на вміст нафтопродуктів за 

рекомендаціями дослідників еко-центру флуоресцентним методом. 

Встановлено що вміст нафтопродуктів в зоні відпочинку людей відповідає 

санітарним нормам [3]. 
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ВИГОНКА ШАФРАНА (CROCUS) 

 

Шафран (крокус) – рід багаторічних бульбоцибулинних трав’янистих 

рослин родини Півникові, який включає до 80 видів. Їх природний ареал – 

переважно Середземномор’я, зустрічаються у Середній Азії та Європі [1]. У 



літературі з декоративного квітникарства використовується запозичена з 

латинської мови назва «крокус» [2]. Слово «крокус» походить від грецького 

«kroke» – нитка, бо висушені стовпчики маточки крокусів схожі на них. Слово 

ж «шафран» походить від арабського «sepheran» – жовтий, оскільки з пилку 

рослин здавна робили жовту фарбу.  

Посівний шафран (Crocus sativus) спеціально вирощують для збору й 

виготовлення короля прянощів – шафрану. Він вважається найдорожчою 

спецією – із 200 000 квіточок отримують лише 1 кг шафрану [3].  

З декоративною метою використовують крокуси весняний (C. vernus), 

вузьколистий (C. angustifolius), світло-жовтий (C. flavus), красивий (C. 

pulchеllus) та чудовий (C. speciosus). Крокуси, що цвітуть навесні, 

використовують для вигонки [1]. 

Вигонка рослин – це комплекс агротехнічних заходів, які спрямовані на 

отримання квітів, овочів або плодів у несезонний для них час. Процес вигонки 

для більшості рослин тісно пов’язаний з регулюванням освітлення, 

підтриманням температурного режиму і станом повітряного середовища [4]. 

Для вигонки краще використовувати крокус весняний (Crocus vernus). 

Для цього важливо вибрати велику та здорову цибулину. Чим більша цибулина, 

тим більше міститься в ній поживних речовин. Перед висаджуванням потрібно 

оглянути цибулину на предмет пошкоджень та хвороб. Ємність для вигонки 

варто брати неглибоку та широку, зробити дренажні отвори. Для висадки однієї 

цибулини потрібен діаметр приблизно 5–7 см. Рослина не вибаглива до 

субстрату, оскільки бере поживні речовини із цибулини. Рослину можна 

висадити у пісок, гравій, гідрогель та навіть у воду. Та краще узяти звичайний 

садовий ґрунт. Горщик слід наполовину заповнити ґрунтом та замочити його 

водою, аби ґрунт осів. Далі на поверхню субстрату кладуть цибулину, її 

верхівка повинна бути назовні ґрунту. Потім прикривають посудину кришкою 

та поміщають у холодильник, у місце з температурою від 0 °С до +9 °С. Там 

цибулини повинні знаходитися від 3 до 4 місяців. Термін вигонки крокусів 

становить 12–16 тижнів. Коли з’являються перші пагоні, крокуси переміщують 

у прохолодне та світле приміщення, поливають. Першу квітки з’являються 

через 3,5 місяці після висадки.  
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ВИГОНКА ТЮЛЬПАНІВ (TULIPA) У ГІДРОГЕЛІ 

 

Тюльпан (лат. Tulipa) – рід багаторічних трав’янистих цибулинних 

рослин родини Лілійні (Liliaceae), що включає до 140 видів. Вони ростуть і 

розвиваються протягом короткого весняного періоду. Тюльпани вирощують 

для зрізу і вигонки [1]. 

Гідрогель – це гранули спеціального полімеру, здатного вбирати в себе 

велику кількість води. У гідрогелю як субстрату є переваги та недоліки.  

До переваг відносять: 1) розсада проростає на 1–2 тижні швидше, ніж при 

вирощуванні в ґрунті; 2) можна замочити гранули гідрогелю у рідкому добриві, 

тоді рослини отримують додаткове живлення; 3) коріння в гідрогелі 

почуваються просторніше; 4)економія коштів. 

До негативних сторін відносять : 

1) у гідрогелі неможливо пророщувати насіння;  

2) може з’явитися пліснява;  

3) вирощувати рослини в гідрогелі можна лише 2 роки.   

Перед початком вигонки велику та здорову цибулину тюльпану 

поміщають у холодильник у вологій ганчірці на 16 тижнів, періодично 

зволожуючи. Цибулина знаходиться у стані спокою, це необхідно для 

пророщування.  

Методика підготовки до вигонки така. Беруть 1 г сухого гідрогелю, 

замочують його відстояною водою на 1–2 години. Додають до гелю 50 мл 

рідкого добрива для квітів. Цибулину тюльпана поміщають до гідрогелю, у 

прозору скляну вазу. У гідрогель поміщають тільки коріння цибулини. Перші 4 

дні цибулина  повинна знаходитись подалі від сонячного світла. Потім 

переставляють її на підвіконня. В міру висихання полімеру додають воду. 

Температура має бути 16-18 °С. Важливо також забезпечити освітлення 

впродовж 10 годин на добу.  

Через 4–5 тижнів починається гарне цвітіння тюльпана [2].   
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ВИРОЩУВАННЯ СУКУЛЕНТІВ  

ПІД УЛЬТРАФІОЛЕТОВИМ СВІТЛОМ 

 

Сукуленти – це дуже світлолюбні рослини з м’ясистими тканинами 

різного генезису і топографії [1], належать до різних життєвих форм. Для їх 

вирощування можна використовувати принцип «чим більше світла – тим 

краще». Сукуленти розміщують на прямому сонячному світлі. Влітку, по 

можливості, ставлять на балкон – від цього вони набувають яскравого, 

насиченого забарвлення. Рослини цієї групи погано переносять нестачу світла, 

при цьому їх пагони витягуються та втрачають забарвлення. Сукулентам для 

нормального розвитку необхідне пряме, рідше – розсіяне сонячне світло, у тому 

числі й промені ультрафіолетової частин спектра. Та коли немає можливості 

освітлювати рослини сонячним світлом, є рішення – ультрафіолетові лампи.  

Ультрафіолетова лампа для рослин – безпечний та ефективний симулятор 

сонячного світла для вирощування кімнатних рослин в осінньо-зимовий період  

та при недостатній кількості світла. Рослинам потрібні промені усіх частин 

спектра сонячного світла (445–660 нм), тобто холодне світло та тепле, яке вони 

використовують для різних цілей. Синє світло та ультрафіолет потрібні рослині 

для компактного та густого росту. Оранжевий, червоний та інфрачервоний 

необхідні для цвітіння. Через надлишок тепла рослина може отримати опіки 

або загинути. Під ультрафіолетовою лампою рослина може знаходитись не 

більше 15–16 годин на добу.    

Звичайні лампи розжарювання погано підходять для рослин, вони сильно 

нагріваються, а в їх спектрі занадто багато червоних та інфрачервоних 

променів, під таким світлом рослини будуть сильно витягуватися у рості, а 

також можуть отримати опіки. Найкраще використовувати спеціальні 

фітолампи. Вони не дуже відрізняються від звичайних ламп, але вони 

формують світловий потік у червоному та синьому частинах спектра. Це 

призначено для активізації фотохімічних процесів та створення сприятливої 

температури для сукулентів. 

 Переваги фітолампи:  

1) економна в споживанні електроенергії, її потужність – 8 Вт;  

2) має широкий кут світіння – 180°;  

3) на відміну від інших ламп, безпечна для навколишнього середовища, 

людей та тварин, оскільки не виділяє шкідливих речовин;  

4) не перегрівається, не обпалює ніжні, молоді паростки [2].   
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ВПЛИВ ЄМКОСТІ КОНТЕЙНЕРУ НА ЗРІСТ РАВЛИКА 

АХАТИНА ГІГАНТСЬКА (ACHATINA FULICA) 

 

Африканський равлик Ахатина гігантська – найбільший сухопутний 

молюск з нині існуючих. Батьківщина – тропічні країни. Може виростати до 30 

см. Равлики у домашніх умовах можуть жити у звичайних пластикових 

контейнерах, з відповідними отворами для надходження повітря. Для 

комфортного проживання та для гарного зросту одному равлику потрібен 

контейнер приблизно 15 літрів. Ріст равликів пов’язаний з умовами утримання 

та спадковістю. Активно равлики ростуть у перший рік свого життя. Хоча далі 

вони й продовжують рости, але дуже повільно. Тому особливо важливо 

забезпечити їй гарні та оптимальні умови життя. Ахатини ведуть нічний спосіб 

життя , іноді мандрують і в день. За добу можуть долати відстань приблизно 1-2 

метри. Тому їм потрібен простір [1-3].  

Для того аби зрозуміти чи впливає ємкість контейнера на зріст равлика чи 

ні, ми провели експеримент. Обрали двадцять равликів Achatina fulica  

однокового розміру та віку, з однієї кладки. Розмір – 2 см. Вік – 3 тижні. Першу 

групу (10 равликів) посадили у сприятливі умови існування, в контейнер 

ємкістю 20 л, а другу групу – 50 л. Через три тижні ми провели вимірювання 

мушлі равликів. У першій групі равликів  довжина мушлі сягає  – 5,8±0,22 см, а 

у другій групі  – 7,1±0,28 см. Після вимірювань, по три  равлика з кожної групи 

пересадили до двох однакових контейнерів, об’ємом 23 літри. Через 6 тижнів 

провели повторне вимірювання, яке не виявило достовірної різниці у розмірі 

мушлі равликів. Равлики, потрапивши в більш сприятливі умови прискорили 

свій ріст.   

Отже, нами було виявлено, що  ємкість контейнеру впливає на ріст 

равликів. Рекомендуємо при вирощуванні равликів у якості домашніх тварин 

дотримуватись рекомендованих в літературі об’ємів контейнерів.  
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ВИЗНАЧЕННЯ НІКОЛУ ТА ФЕРУМУ  

АТОМНО-ФБСОРБЦІЙНИМ МЕТОДОМ  

ПО МАЛОЧУТЛИВИМ ДОВЖИНАМ ХВИЛЬ ПОГЛИНАННЯ 

 

Визначення ніколу і феруму в аналітичній практиці проводять 

фотометричним, гравіметричним, комплексонометричним методами. Всі ці 

методи стандартизовані, арбітражні, мають установлені норми точності. Проте 

вони мають певні недоліки: затрата тривалого часу під час виконання роботи, 

використання великої кількості реагентів для проведення аналізу, 

суб'єктивність [1]. 

Актуальність даної роботи полягає в тому, що ми обрали атомно-

абсорбційний метод, який дозволяє точно визначити вміст ніколу та феруму в 

межах від 10 до 50 % маси. Для визначення такого вмісту ніколу і феруму ми 

використали малочутливі довжини хвиль (=351,5; 352,4), при яких не потрібне 

велике розведення основного розчину [2, 3]. Це забезпечує точність і 

правильність результатів. Атомно-абсорбційний метод вибірковий, а тому 

достатньо надійний. Перевага методу також в тому, що нема необхідності в 

відділенні заважаючих елементів - операції найбільш складній і трудомісткій. 

В процесі розробки ми обрали тип полум'я (ацетилен — повітря, при 

відношенні C/O = 0,70) а також оптимальне середовище для атомізації ніколу та 

феруму (хлоридна кислота). 

Методика полягає в наступному: пробу розчиняють в суміші кислот, 

випалюють досуха, потім солі розчиняють в хлоридній кислоті, переносять у 

мірну колбу на 200 см3 , доводять водою до мітки. Розчин розпилюють в 

ацетилен-повітряному полум'ї  і фіксують показання вмісту елементів на табло 

атомно-абсорбційного спектрофотометру [4]. 

Однією із головних переваг обраного нами методу є те, що він простий у 

використанні і дає можливість визначення при будь-якому вмісті заважаючих 

елементів. 
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БІОЛОГІЧНІ ОСОБЛИВОСТІ ОДНОРІЧНИХ ДИКИХ ВИДІВ РОДУ 

LINUM 

 

Рід Linum за даними різних авторів нараховує до 230 видів світової 

флори, в Україні представлений 16–25 видами з 6-7 секцій. Після останньої 

монографічної обробки роду у флорі України, накопичились нові дані, однак 

ряд питань його систематики, біоморфології, географії, філогенії та еволюції не 

вирішені [1]. 

Льон є одним з найдавніших культурних рослин. Проведені розкопки 

свідчать про те, що льон,  як прядивна культура, був відомий європейцям і 

древнім єгиптянам вже кам`яного періоду. До IV ст. н.е його культивуванням 

займалися і слов`янські племена [1]. Вже давно в культурі льону чітко 

визначилися два напрямки  - на волокна та на насіння, для отримання олії. В 

наш час льон входить до 10 основних  олійних культур і займає одне з перших 

місць як прядивна культура. В останні роки  особлива увага звертається на різні 

біологічно активні речовини льону для використання в медицині та харчуванні 

людини і тварини [2]. 

Найбільший інтерес для застосування диких видів льону в селекційній 

практиці мають однорічні дики види групи 2n = 30. Однак, на жаль, вони мало 

вивчені і інформація в різних джерелах відрізняється. Тому нашою метою стало 

детальне вивчення цих видів ex situ за широким рядом ознак для подальшого 

залучення їх в генетико –селекційні програми. 

Linum angustifolium Huds. Однорічна рослина висотою до 60 см  зі 

стеблами, що підводяться. Листя дрібне, близько 1.5 см довжиною і 1 мм 

шириною, лінійно-ланцетне, сіро-зеленого кольору. Квітки до 15 мм в діаметрі, 

світло-блакитні або блідо-фіолетові. Коробочки дрібні, розтріскуються . 

Гомостильний вид. Вегетаційний період складає 104 дні, кількість бічних 



стебел - 4,2 ± 0,3 шт, кількість коробочок - 31,9 ± 2,80 шт.  Більша частина 

науковців вважає, що всі культурні льони беруть початок саме від цього виду.  

Linum bienne Mill. Трав'янистий однорічник, рідше багаторічник, 

заввишки до 60 см. Рослина з численними (рідше одиночними), що підводяться 

(рідше прямостоячими), у верхній частині розгалуженими, добре облистяними 

стеблами. Крім фертильних пагонів, є ще нецвітучі, укорочені, густо облистяні, 

сланкі стебла. Листя до 1,5 см завдовжки, 1 мм шириною, вузьколанцетні або 

лінійно-ланцетні, на верхівці гострі, майже колючі, сизуваті, з трьома жилками. 

Квітки поодинокі на кінцях гілок, 1,1-1,6 см в діаметрі. Гомостильний вид. 

Квітконіжки дуже тонкі, після відцвітання сильно подовжуються. Чашолистки 

яйцеподібні, гострі, по краю білоплівчасті, зубчато-війчасті. Пелюстки світло-

блакитні або блідо-фіолетові. Плоди - коробочки 5-6 мм завдовжки, 4,5-5 мм в 

діаметрі, кулясто-яйцеподібні, при дозріванні розтріскуються. Насіння дрібне, 

коричневе, гладке, блискуче, 2-3 мм завдовжки. Дуже поліморфний вид [1]. 

Вегетаційний період – 97 днів. Цвіте у квітні - травні, плодоносить у травні - 

червні. Поширення: Середземномор'ї, Крим, Кавказ (Передкавказзя, Західне і 

Східне Закавказзя, Талиш), Мала Азія [2].  В давнину вирощувався в 

середземноморських країнах; швидше за все, культурні льони у своєму 

походженні пов'язані з цим видом [1,2]. 

Linum crepitans Dum. Мало вивчений вид. В насінні міститься приблизно 

41% олії. Гомостильний вид [3]. 

Linum hispanicum Mill. Дуже мало вивчений вид. Коробочки візуально 

розтріскуються сильніше через малий розмір коробочки [3]. Гомостильний вид. 
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РОЗКРИТТЯ ПРОБЛЕМИ ПОРУШЕННЯ ТА КОРЕКЦІЇ ПОСТАВИ У 

ДІТЕЙ ШКІЛЬНОГО ВІКУ У ЗМІСТІ БІОЛОГІЧНОЇ ОСВІТИ 

 

Порушення постави у дітей шкільного віку дуже поширені. Це пов’язано 

із тим, що в закладах освіти встановлюють парти, які не завжди відповідають 



пропорціям росту учнів. Тож, школярі сидять неправильно, формують 

неправильну осанку, отримують патологічні викривлення хребта: сколіоз, 

кіфоз, лордоз. Крім того, порушення постави може бути спричинене 

плоскостопістю стопи. Всі ці порушення постави можуть бути як вродженими, 

так і набутим. 

Шкільна біологічна освіта, через розкриття змістової лінії «Здоров’я і 

безпека», спрямована на формування учня як духовно, емоційно, соціально та 

фізично повноцінного члена суспільства, який здатний дотримуватися 

здорового способу життя й формувати безпечне життєве середовище. Зокрема, 

учнів 8 класів орієнтують на: формування розуміння, що здоров’я є найвищою 

цінністю для кожної людини та суспільною цінністю, на свідому мотивацію 

щодо ведення здорового способу життя, відповідальності за власне життя і 

здоров’я [1]. 

Вчитель біології та основ здоров’я має бути обізнаним у 

здоров’язберігаючих питаннях, володіти глибокими знаннями щодо анатомії та 

фізіології людини. Адже від того наскільки переконливим він буде у розкритті 

проблеми порушення та корекції постави у дітей залежить успішність 

дотримання ними відповідних правил. 

Проблема порушення постави розкривається у 8 класі в межах теми 2 

«Опора та рух». Цей навчальний матеріал носить узагальнюючий характер. 

Учитель має пояснити, що діагностика порушення постави проводиться у 

сімейного лікаря, з наступною консультацією у лікаря ортопеда-травматолога. 

Необхідно зробити рентгенологічний знімок, після цього робиться опис у 

лікаря, визначається діагноз, даються рекомендації, щодо лікування і корекції 

постави, яка в свою чергу залежить від ступеня порушення [2]. 

Шкільні підручники з біології для учнів 8 класів закладів загальної 

середньої освіти мають вичерпну інформацію щодо розкриття питань 

порушення та корекції постави у дітей. Для профілактики таких захворювань 

рекомендується займатися спортом, підбирати висоту парти до зросту дитини, 

носити взуття із супінатором, ходити босоніж, займатися плаванням.  

Проте, доповнення вчителем додатковими даними стосовно лікування і 

корекції постави допоможе дітям краще зрозуміти процеси, що відбуваються в 

організмі. Для лікування плоскостопості використовують взуття із супінатором, 

завдяки такому взуттю стопа амортизується, відбувається розподіл 

навантаження і спина людини менше страждає від навантаження. 

Найефективнішими методами лікування сколіозу визнано лікувальну 

фізкультуру (ЛФК) і плавання. Якщо порушення постави прогресує – 

використовують корсет Шено  (рис. 1). Корсет Шено – ортопедичний корсет, 

застосовується для виправлення і відновлення функцій хребта при його 

захворюваннях (найчастіше при сколіозі) [2]. 

 

 



 
 

Рис. 1–Корсет Шено. 

 

Корсет працює завдяки тиску на опуклості за рахунок деформації ділянки 

тіла, тим самим вирівнюючи і приводячи їх в анатомічно правильне положення. 

Він являє собою жорстку пластикову гільзу. В середині неї розташовані 

зони тиску, протилежно яким розташовані зони розширення, представлені 

отворами (камерами). У ці камери будуть зміщуватися тканини в потрібному 

напрямку в процесі корекції. Корсет застібається за допомогою ременів 

(липучок) [2]. 

Таким чином, зміст шкільної біологічної освіти спрямований на 

формування здоров’язбегрігаючої компетентності учнів, що ґрунтується на 

знаннях анатомії, фізіології людини та гігієні. Проблема порушення і корекції 

постави відноситься до найбільш розповсюджених серед сучасної молоді. Саме 

тому вчитель біології та основ здоров’я має постійно звертати увагу школярів 

на їх поставу в навчальний та позаурочний час. 
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ВИВЧЕННЯ ВПЛИВУ АНТИСЕПТИЧНИХ ЗАСОБІВ НА КІЛЬКІСНИЙ 

СКЛАД МІКРОФЛОРИ РУК ЛЮДИНИ 

 

Шкіра – важливий орган організму людини, який є відкритою системою з 

притаманними їй саморегулюючими функціями. В умовах надлишкового пото- 

та саловиділення, при підвищеній вологості у природних складках шкіри 

утворюються сприятливі умови для розвитку мікроорганізмів. Серед причин 

гнійно-запальних уражень шкіри велике значення має умовнопатогенна 

мікрофлора, зокрема мікроорганізми з резистентністю до антимікробних 

засобів [Ю. В. Кордон, 2009]. Тому вивчення формування резистентних 

варіантів бактерій до нових антисептиків та розробка ефективних 

антимікробних препаратів має безумовне практичне значення для їх 

застосування як з лікувальною, так і з профілактичною метою [В. К. Ильин, 

2005]. 

Метою роботи було вивчення впливу антисептичних засобів для обробки 

покриву шкіри людини на кількісний склад мікрофлори поверхні рук. 

Для гігієнічної антисептичної обробки рук ми вимірювали довжину та 

ширину долоні піддослідних осіб та обчислювали її площу у квадратних 

сантиметрах. Дослідження проводили методом змиву. Стерильним тампоном, 

змоченому в фізіологічному розчині натрію хлориду, ретельно протирали 

долоні обох рук та засівали тампоном щільне поживне середовище (досліди 

робили у п’ятикратній повторності). Після цього засівали суцільним газоном 

контрольні та досліджувані зразки (контроль – до обробки антисептичним 

засобом, дослідні зразки – 1; 20; 40 хв після обробки препаратом) на основне 

середовище МПА (м’ясо-пептонний агар) та диференційно-діагностичне 

середовище Ендо. Мікроорганізмів культивували в термостаті 3 доби за 

температури 37ºС. Надалі проводили кількісний облік колоніє-утворюючих 

одиниць (КУО) (в перерахунку на 100 см2). Після морфологічного опису 

колоній проводили фарбування за методом Грама [Афиногенова, 2000]. 

Використовували антисептичні препарати 4-х торговельних марок 

широко вжитку в Україні. 

Досліджувані антисептичні засоби проявили неоднозначну дію на 

кількісний склад мікрофлори рук людини. Так, найбільш виражений 

антисептичний ефект відмічений у препараті № 1, в якому основними дієвими 

речовинами є N-пропанол та ізопропанол. На середовищі МПА та Ендо після 1 

хв обробки антисептиком кількість колоній мікроорганізмів була в 8,5 та 5,6 

рази менше, ніж у контролі (до обробки), відповідно. Проте після 20 хв обробки 

препаратом № 1 КУО було в 2 рази більше, ніж після 1 хв контакту долоней рук 

з препаратом. На диференційно-діагностичному середовищі Ендо після 20 та 40 

хв обробки антисептичним засобом було 2,5 КУО/100 см2, що в 14,3 рази 



менше за контроль (35,7 КУО/100 см2). Отже, препарат № 1 можна 

рекомендувати як ефективний антисептичний засіб пролонгованої дії. 

Антисептичний засіб № 2 також проявив бактерицидний ефект. В його 

складі основними компонентами є ізопропіловий спирт, бензалконію хлорид, 

коричний спирт, ЕДТА (етилендіамінтетраоцтова кислота) тощо. Так, в 

контрольному зразку на середовищі МПА було 285 КУО/100 см2, а після 1 та 

20 хв обробки препаратом колоній мікроорганізмів було у 2 та 3,4 рази менше, 

відповідно. На середовище Ендо росту бактерій не спостерігалося, проте в 

деяких зразках відмічений суцільний ріст гриба Aspergillus niger, спори якого, 

ймовірно, потрапили у чашку Петрі з повітря приміщення. Морфологічні типи 

колоній мікроорганізмів представлені на 95 % бактеріями групи Sarcina. 

Антисептичний засіб № 3 проявив бактерицидну дію тільки на 

ентеробактерій (середовище Ендо). Окрім ізопропілового спирту в його складі є 

суміш четвертинно-амонієвих сполук (ЧАС). Проте на МПА, навпаки, в 

дослідних зразках мікроорганізмів було більше, ніж у контролі. Так, через 1 та 

40 хв після обробки препаратом КУО/100 см2 було в 1,3 та 2,2 рази більше, ніж 

у контролі. Домінували бактерії групи Sarcina (77,7 %). Також були наявні Гр+ 

палички (22,3%).  

Виражену антисептичну дію проявив препарат № 4 тільки після 1 хв 

обробки. Діючі речовини в його складі такі самі, як у засобі № 3. В дослідному 

зразку колоній мікроорганізмів було в 5,5 рази менше за контроль. Проте, 

цікавим видається той факт, що через 20 та 40 хв після обробки засобом № 4 

кількість мікроорганізмів на 100 см2 була більшою порівняно з контролем в 1,3 

та 1,03 рази, відповідно. Домінували бактерії із морфологічної групи Sarcina (50 

%). Відмічені також Staphylococcus (20 %), Streptococcus (20 %), Bacillus (10 %).  

Антисептичні засоби проявили неоднозначну дію на кількісний склад 

мікрофлори рук людини. Виражена бактерицидна дія відмічена у препаратах, в 

складі яких є пропіловий та ізопропіловий спирт. Перспективою подальших 

досліджень є розробка антисептичного препарату пролонгованої дії для 

поверхні рук людини з метою використання у повсякденному вжитку. 
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ЗМІНИ БІОТИЧНИХ КОМПОНЕНТІВ ОСТРІВНИХ ЕКОСИСТЕМ 

ПІВДНЯ УКРАЇНИ  

 

Серед найбільш актуальних проблем сучасності це з’ясування причин і 

меж стійкості складних екосистем, що складаються з величезного числа 

компонентів. До таких систем належать організми й біосфера з її екосистемами 

[1]. Існує думка, що еволюційно більш молоді та прогресивні екосистеми 

складної організації зі значними ресурсами питомої вільної енергії мають 

підвищену стійкість. Знижується стійкість екосистеми при спрощенні їх 

структури.  

Як вказує Я.П Дідух (2014), стійкість екосистем розглядається як 

здатність зберігати свою структуру і характер функціонування в просторі та 

часі за впливу змін умов зовнішнього середовища. Теоретичні основи стійкості 

знайшли обґрунтування в багатьох працях, які ґрунтуються на оцінках 

засвоєння і трансформації енергії та інформації, тобто законах термодинаміки 

функціонування екосистем, синергетики, показниках ентропії, що 

застосовуються до відкритих систем [2]. 

У розвинених біотичних угрупуваннях кожний вид починає виступати і 

як ресурс, і як фактор для інших видів, й абіотичний компонент мінімізується 

[3]. Саме в таких системах починає діяти «принцип щільного пакування» Мак-

Артура (1955) [4], при якому кожний вид поступається частиною свого ресурсу, 

чим забезпечується висока різноманітність угруповань, а, отже, і біотичних 

факторів, що у свою чергу підвищує стійкість угруповання [5].  

Стійкість екосистем залежить від стійкості організмів та популяцій, які до 

неї входять та проявляється у їх здатності до самопідтримки та збереження в 

умовах несприятливих зовнішніх впливів. У той же час експертні оцінки шляхів 

розвитку природних територій, що охороняються досить численні [6]. З цього 

випливає, наскільки важливо для кожного виду правильно вибудувати систему 

обліків з тим, щоб отримувати реальні дані про чисельність тварин на 

досліджуваних територіях [7]. Враховуючи те, що чисельність ратичних зростає 

на півдні України, необхідно проводити обліки чисельності та прораховувати 

біотичну енергію за методикою В.М. Большакова (1998) [8]. Розрахунок 

біотичних компонентів що входять до стійкості екосистем нами представлено 

на прикладі о. Бірючий (Азово-Сиваський національний природний парк), за 

2018-2019 рр.  

У 2018 році чисельність оленя становила 1106 , кількість лані 1086, та 

кулана 282 особин. У 2019 р. чисельність оленя збільшилась з 1106 до 1246 

(11,2%), чисельність лані продовжувала зменшуватися з 1086 до 959 (11,6%), а 

кількість кулана збільшилась з 282 до 307 особин (8,8%). На о. Бірючому була 

присутня популяція муфлона до 2016р., тому в даному досліджуваному періоді 

її немає. 



Одночасно щільність оленя (особин/1000 га) у 2018 р. склала – 170,1, лані 

– 167, кулана – 43,3, а у 2019 р. вона досягла у оленя – 191,6, лані – 147,5, 

кулана – 47,2 особин на 1000га угідь. Зоомаса цих ратичних становила у 2018 р. 

у оленя – 26940,44, лані – 9405,44, кулана – 4624,44, а у 2019 р. зоомаса стала у 

оленя – 28502,41, лані – 8348,5, кулана – 5055,12 кг/1000 га. 

За нашими розрахунками на о. Бірючому (при щільності диких ратичних 

380–400 ос./1000 га), біотична енергія за рік становить для самця оленя 

шляхетного 16 тис. Дж/кг, для самки – 12тис. Дж/кг, а для молодняку – 

9 тис. Дж/кг. Для лані це становить: для самця 7 тис. Дж/кг, для самок – 

5 тис. Дж/кг, а для молодняку – 2 тис. Дж/кг. Біотична енергія для кулана 

становить: для самця – 10 тис. Дж/кг, для самок – 7 тис. Дж/кг, а для молодняку 

– 1 тис. Дж/кг. 

Враховуючи дані для 1-ї особини, ми отримали наступні результати за 

рік. У 2018 р. у самців оленя біотична енергія становила 4 млн. Дж/кг, у лані – 

1 млн. Дж/кг, а в кулана – 434 тис. Дж/кг. У самок оленя складала 8 млн. Дж/кг, 

в лані – 4 млн. Дж/кг, а в кулана – 1 млн. Дж/кг. У молодняку оленя становила 

783 тис. Дж/кг, у лані – 156 тис. Дж/кг, а в кулана – 90 тис. Дж/кг. В 2019 р. у 

самців оленя біотична енергія не змінювалась – 4 млн. Дж/кг, у лані 

зменшилась з 1 млн. до 889 тис. Дж/кг, а у кулана збільшилась з 434 тис. до 

517 тис. Дж/кг. У самок оленя збільшилась на 2 млн. і досягла10 млн. Дж/кг, у 

лані вона незміна та становить 4 млн. Дж/кг, в кулана також не змінилась і 

становить 1 млн. Дж/кг. А в молодняка оленя збільшилась на 148тис. і досягла 

931 тис. Дж/кг, для лані зменшилась з 156 тис. до 76 тис. Дж/кг, а в кулана 

збільшилась та досягла 100 тис. Дж/кг за рік. 

Знання механізмів змін екосистем допоможе не тільки науково-виважено 

проводити роботи з розселення копитних, а й оптимізувати їхню загальну 

чисельність, нормалізувати порушений баланс у трофічних зв’язках і 

деструкційних процесах [2]2. Проте, показник видової різноманітності не 

завжди характеризує стан екосистем, оскільки його низькі значення типові не 

лише для забруднених районів, але і для територій, де домінує один вид [9]. 

Тому вважаємо, що дану тематику необхідно і надалі розвивати проводячи 

дослідження та аналіз різних територій: як природоохоронних так і під впливом 

господарської діяльності.  
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РОЗВИТОК ПОНЯТТЯ «КЛІТИНА»  

У ЗМІСТІ ШКІЛЬНОГО КУРСУ БІОЛОГІЇ 

 

Складовими змісту шкільного курсу «Біологія» є реальні об’єкти і 

процеси живої природи, наукові факти, біологічні поняття, загальнонавчальні й 

спеціальні вміння та навички тощо [1]. Поняття «клітина» відноситься до 

загальнобіологічних понять, яке формується в курсі «Природознавства» і 

розвивається протягом всього періоду вивчення «Біології». Вчитель біології та 

основ здоров’я має чітко усвідомлювати етапи розвитку цього поняття за 

роками навчання. 

Вивчення курсу «Біологія» починається з теми «Клітина». Клітини, які є 

головним елементом структури життя на планеті. Як писав відомий англійський 

дослідник Роберт Гук: «Клітина – найменша частина організму, яка має всі 

ознаки живого». Дослідження клітин рослин відбувається за допомогою 

збільшувальних приладів – лупи та мікроскопу. Учні вчаться спостерігати за 

клітинною будовою живих організмів. Рослинна клітина складається з таких 

структур, як: оформлене ядро, цитоплазма, клітинна стінка, вакуоля з 

клітинним соком, клітинна мембрана, пластиди, мітохондрія. До складу клітини 

також входять поживні речовини: вода, ліпіди, вуглеводи, жири, нуклеїнові 

кислоти, мінеральні солі та білки. Вони забезпечують клітині здійснення всіх 

процесів життєдіяльності. Також наявні пластиди: хромопласти (жовті або 

червоні), лейкопласти (безбарвні) і хлоропласти (зелені), що відповідають за 



фотосинтез клітини. Таким чином, у свідомості учнів з’являється розуміння 

загальної будови клітини. 

Еволюційний розвиток спричинив появу тваринних клітини. Учні мають 

зрозуміти різницю між будовою рослинної та тваринної клітин, усвідомити їх 

ускладнення. До відомих структур рослинних клітин додаються інші, складніші 

структури, такі як: лізосоми, комплекс Гольджі, рибосоми, ендоплазматична 

сітка, цитоплазматична мембрана, які виконують найрізноманітніші функції. 

Проте, у тваринній клітині відстутні пластиди [2]. Розгляд основних 

властивостей клітин: ріст, поділ, обмін з навколишнім середовищем доводить 

їхню багатофункціональність. Наприкінці теми «Клітина» учні мають дійти 

висновків:  

1) всі органи рослин і тварин складаються з клітин; 

2) клітини різноманітні за формою; 

3) клітини утворюються тільки від клітин; 

4) клітини виконують різні функції і пов’язані між собою, утворюючи 

тканини [3]. 

Розглядаючи навчальний матеріал другої теми 6 класу «Одноклітинні 

організми. Перехід до багатоклітинності» учні усвідомлюють, що клітини 

можуть бути самостійними організмами. Розкриваються особливості будови і 

життєдіяльності бактерій, одноклітинних організмів (хламідомонади, діатомові 

водорості, евглени, амеби, інфузорії), паразитичні одноклітинні організми. 

Формування поняття «колоніальності» підводить учнів до усвідомлення 

пристосувального значення переходу до багатоклітинності. 

Подальший розвиток поняття «клітина» відбувається у змісті теми 5 

«Гриби», де розкриваються особливості будови і функціонування грибної 

клітини. 

Вивчення тварин у 7 класі починається з розгляду їх будови: клітин, 

тканин, органів і систем органів. Ці знання сприятимуть кращому 

усвідомленню процесів життєдіяльності тварин. 

У 8-му класі учні починають вивчати організм людини. Перша тема 

«Організм людини як біологічна система» розкриває питання різноманітності 

клітин організму людини. У клітинах людського організму залишаються всі ті 

ж структури що й у тваринної, але додаються нові: цитоскелет, центріоль, 

мікротрубочки, мікрофіламенти, мікроворсинки та ядерна оболонка. 

Подальший розвиток поняття пов’язаний з розкриттям особливостей будови і 

функціонування систем органів. 

Розвиток загальнобіологічного поняття «клітина» у 9 класі відбувається 

під час вивчення чотирьох перших тем: «Хімічний склад клітини», «Структура 

клітини», «Принципи функціонування клітини» і «Збереження та реалізація 

спадкової інформації». Така логіка подачі матеріалу дозволяє сформувати в 

учнів поняття про клітину як основну структурно-функціональну одиницю 

життя і сприяє кращому засвоєнню наступних розділів. Тож будова та функції 

клітини розглядаються не за окремими органелами, а за функціональними 

клітинними системами. У кожній системі аналізуються її компоненти, їх 



функції, особливості взаємодії частин функціональної системи та взаємодія 

цілісної системи з іншими. 

Таким чином, розвиток загальнобіологічного поняття «клітина» має 

ґрунтуватися на світоглядній позиції, що клітина – це цілісний об’єкт живої 

природи і підкреслювати еволюційний шлях розвитку життя на Землі. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГРУНТІВ РЕКРЕАЦІЙНИХ ТЕРИТОРІЙ 

ХОРТИЦЬКОГО МІКРОРАЙОНУ М. ЗАПОРІЖЖЯ 

 

Процеси деградації ґрунтового покриву, які відбувається в умовах 

інтенсивного антропогенного навантаження, призводять до ускладнення 

виконання ґрунтом його функцій [1]. У техногенно-порушених ґрунтах 

знижується чисельність і біомаса мікроскопічних грибів, а також формуються 

стійкі до забруднення мікоценози [2]. 

За умов посилення рекреаційного навантаження спостерігається зміна 

чисельності, складу і активності окремих еколого-трофічних груп ґрунтової 

мікрофлори, а також зростає ступінь домінування видів з вираженою 

патогенною дією, які викликають різноманітні захворювання у людей і тварин. 

У сучасних урбаноземах суттєво зростає роль сапротрофних бактерій і 

грибів, що є причиною виникнення опортуністичних інфекцій, мікогенної 

сенсибілізації і мікотоксикозів [3]. 

Метою даної роботи було дослідження екологічного стану ґрунтів 

рекреаційних зон Хортицького мікрорайону м. Запоріжжя з різним ступенем 

антропогенного навантаження й трансформації за мікробіологічними 

показниками. 

Робота проводилась на базі кафедри загальної та прикладної екології і 

зоології Запорізького національного університету. Досліджувались зразки 
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ґрунту, що відбирались з території парку Ювілейний і Парку поколінь (шар 

ґрунту 0-10 см). Усього проаналізовано 8 об’єднаних ґрунтових зразків.  

Парк Ювілейний (загальна площа 5,51 га): ділянка 1 – газон вздовж 

замощеної пішохідної доріжки з боку проспекту Ювілейний; ділянка 2 – 

територія біля спортивного майданчика; ділянка 3 – територія біля дитячого 

майданчика; ділянка 4 – газон з боку вул. Василя Сергієнка. 

Парк Поколінь (загальна площа 19,72 га): ділянка 5 – газон вздовж вул. 

Запорізького Козацтва; ділянка 6 – територія біля фітнес клубу; ділянка 7 – 

лісопаркова зона; ділянка 8 – територія навколо футбольного поля.  

У лабораторних умовах досліджували кількісний і якісний склад, 

просторову структуру мікроміцетних комплексів, мікроскопічні дослідження 

виділених штамів, їх ідентифікацію. Для виділення з ґрунту й культивування 

мікроскопічних грибів використовували загальноприйнятий метод серійних 

розведень з наступним посівом ґрунтової суспензії на поживне середовище 

Чапека-Докса із сахарозою. Повторність досліду 3-разова. Тривалість 

культивування в термостаті 7-10 діб за температури 28оС [4]. 

Порівняльний аналіз кількісних характеристик мікоценозів ґрунту 

показав залежність показників загальної чисельності грибів-мікроміцетів від 

рекреаційного навантаження й ступеня його трансформованості. Так, у ґрунті з 

Парку поколінь найбільщою чисельність мікроскопічних грибів була в зразках 

із лісопаркової зони – 30,33 тис. колонієутворювальних одиниць у 1 грамі 

повітряно сухого ґрунту (КУО/г ґрунту), яка перевищувала в 1,4-1,8 рази 

чисельність інших ділянок. Подібні результати нами отримані при дослідженні 

ґрунту, що відбирався в парку Ювілейний: кількість мікроміцетів у зразках з 

ділянок більш віддалених від автошляхів становила 35,0 тис. КУО/г ґрунту, що 

перевищувало в 2,7-3,5 рази показники урбоземів замощених територій зі 

значним антропогенним навантаженням (дитячий майданчик, спортмайданчик). 

З відібраних зразків Парку поколінь виділено 20 видів мікроміцетів, що 

належать до 9 родів. Таксономічна структура мікобіоти представлена відділами 

Zygomycota – 4 види з 2 родів (20,0 % видового багатства) та Deuteromycota – 

16 видів з 6 родів. Нами було встановлено, що в досліджуваних ґрунтах 

найбільшою кількістю видів був представлений рід Aspergillus – 9 видів, (45 % 

видового багатства), серед яких типовими частими видами були Aspergillus 

niger, A. alleaceus, A niveus, A ochraceus. Крім зазначених видів, типовим 

частим видом був Cladosporium sp., який виділявся з територій біля дитячого та 

спортивного майданчиків. Проте, слід зазначити, що домінантним видом був 

Rhizopus sp. (просторова частота трапляння 75 %). 

Видове різноманіття ґрунтового покриву парку Ювілейний було менш 

різноманітним – 11 видів з 5 родів. Найбільшим видовим різноманіттям 

відрізнялась ділянка лісопаркової зони (11 видів), на інших ділянках 

зустрічалися усього по 2-3 види. Домінував у мікоценозах лише один вид – 

Aspergillus niger, який зустрічався на всіх досліджуваних ділянках (частота 

трапляння 100 %), а типовим частозустрічним видом виявився A. alleaceus 

(частота трапляння 50 %). 



Отже, проведеними дослідженнями встановлено зниження видового 

різноманіття і домінування 1-2 видів мікроскопічних грибів в урбоземах 

досліджуваних парків, що свідчить про спрощення структури мікробоценозів 

ґрунтів, які знаходяться під впливом антропогенних чинників, і незадовільний 

екологічний стан ґрунтів рекреаційних територій Хортицького мікрорайону м. 

Запоріжжя. 
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КЛІНІКО-БІОХІМІЧНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ТА ЛІКВОРУ 

У ДІТЕЙ ПРИ ГІДРОЦЕФАЛІЇ 

 

Гідроцефалія залишається важливою проблемою дитячої неврології, 

одним з найбільш поширених захворювань нервової системи новонароджених і 

дітей перших років життя. Вади розвитку нервової системи займають третє 

місце в структурі вроджених аномалій розвитку, 80% яких представлені 

гідроцефалією різного генезу і щороку у світі реєструють майже 400 тис. нових 

випадків дитячої гідроцефалії, частота якої становить від 0,28 до 3,0 випадків 

на 1000 новонароджених. 

Актуальність даної роботи обумовлена тяжкiстю паталогiчного процесу і 

смертностю дітей з гідроцефалією та важливою роллю клініко-біохімічних 

показників крові і ліквору при оцінюванні функціонального стану дітей при 

гідроцефалії. 

Метою роботи було вивчення динаміки загальноклінічних і біохімічних 

показників крові та ліквору у дітей при гідроцефалії в процесі лікування. 

У дослідженні проводили підрахунок загальної кількості лейкоцитів, 

еритроцитів, гемоглобіну, визначали швидкість осідання еритроцитів, 

активність АЛТ, концентрацію загального білка, глюкози, креатиніну. 



Динаміку клініко-біохімічних показників визначали на таких етапах: І – до 

лікування; ІІ – через 14 днів лікування; ІІІ – після лікування.  

У лікворі одноразово (з 1 до 5 доби госпіталізації хворих у відділення) 

визначали загальну кількість лейкоцитів, вміст глюкози та білку. 

Вивчення розподілу випадків гідроцефалії проводили за наявністю 

етіологічних чинників для виявлення їх впливу на розвиток прогресуючої 

гідроцефалії у дітей, які мешкають в Черкаськiй області. 

Серед пацієнтів, які були залучені в дослідження, вроджена гідроцефалія 

була у 13,5 % випадків, набута ‒ у 86,5%. До варіантів набутої гідроцефалії 

входили посттравматична, внаслідок запалення, пухлин, патології судин.   

У крові дітей при гідроцефалії у порівнянні з контрольною групою на 

першому етапі дослідження відмічене статистично значиме (р≤0,05) 

підвищення кількості лейкоцитів на 38,9%, рівня глюкози – на 25,5%, зниження 

концентрації гемоглобіну на 7,5%, загального білка – на 12,5% з тенденцію до 

відновлення показників в динаміці лікування. Підвищення ШОЕ склало від 

15,6% до 24,1%, креатиніну – від 20,9% до 59,2%, активності АЛТ – в 1,43 - 

2,68 рази протягом дослідження в залежності від етапу дослідження. 

У лікворі дітей з гідроцефалією кількість лейкоцитів підвищувалась у 

порівнянні з контролем на 39,5% і перевищувала верхню межу фізіологічних 

значень (р<0,001). Вміст глюкози та білка був достовірно нижче контрольної 

групи на 22% та 18,5% відповідно.  

Виявлено високо достовірні ознаки порушень функціонального стану 

нирок у дітей з гідроцефалією. В процесі дослідження рівень креатиніну 

достовірно підвищувався відносно контролю. На І етапі ‒ до 81,5±2,76 

мкмоль/л, на ІІ етапі ‒ до 90,3±3,0 мкмоль/л, на ІІІ етапі ‒ до 68,6±2,81 

мкмоль/л; відмінність щодо контрольної групи дорівнювала 43,7%, 59,2% та  

20,9% відповідно і  була статистично достовірною. 
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ЦИТОМОРФОМЕТРИЧНІ ХАРАКТЕРИСТИКИ ЛІМФОЦИТІВ КРОВІ 

НЕЛІНІЙНИХ ЛАБОРАТОРНИХ ЩУРІВ ПРИ ГІРУДОВПЛИВІ 

 

Станом на сьогодні актуальним є інтерес до медичної п’явки (МП) як 

продуцента понад 100 біологічно активних речовин (БАР) природного 

походження, серед яких є літичні сполуки, антигемостатики, блокатори 

захисних реакцій організму та допоміжні речовини [1]. Однак молекулярно-

клітинні механізми впливу БАР МП залишаються недостатньо вивченими. 

Тому цікаво дослідити метаболічний стан лімфоцитів периферичної крові за їх 

цитоморфометричними ознаками (наприклад, середній діаметр ядра та всієї 

клітини, площа клітини та ядра, ядерно-цитоплазматичне відношення – ЯЦВ 

тощо), які можуть змінюватися під впливом екзо- та ендогенних факторів. 

Дослідження виконано на 14 білих нелінійних лабораторних щурах 

(самцях) віком 20-24 місяці, масою 250-350 г, яких випадковим шляхом 

розподілили на контрольну (n=7) та дослідну групи (n=7). Дослідній групі 

тварин здійснювали триразову приставку по 1 голодній МП з інтервалом 2 

доби, і досліджували показники крові на наступну добу після останньої 

приставки МП. У зразках гепаринізованої артеріовенозної крові аналізували 

загальну кількість лейкоцитів та лейкоцитарну формулу з паралельним 

визначенням цитоморфометричних ознак лімфоцитів [2].  

Результати статистичного аналізу з використанням непараметричного 

критерію Манна-Уїтні у лабораторних щурів на наступний день після останньої 

приставки МП показали відсутність статистично значимих змін (p > 0,05) 

загальної кількості лейкоцитів, абсолютної кількості паличкоядерних 

нейтрофілів, моноцитів та лімфоцитів порівняно з контролем. У лейкоцитарній 

формулі крові щурів після гірудовпливу (ГВ) порівняно з контролем виявлено 

статистично значиме зниження відносної кількості еозинофілів (на 50%, 

р ˂ 0,05), абсолютної і відносної кількості нейтрофілів (на 44% та 28% 

відповідно, р ˂ 0,05), зокрема сегментоядерних (на 47% та 32% відповідно, 

р ˂ 0,05) та підвищення відносної кількості паличкоядерних нейтрофілів (на 

100%, р ˂ 0,05), моноцитів (на 83%, р ˂ 0,05) та лімфоцитів (на 14%, p ˂ 0,05). 

При цьому лейкоцитарні показники крові були в межах референтних значень 

для даного віку тварин. Виявлені зміни в лейкоцитарних показниках крові 

щурів при дослідженні на наступний день після останньої приставки МП, 

імовірно, обумовлені депонуванням імунних клітин у місце її укусу. Після ГВ 

відбувся перерозподіл співвідношення цитоморфометричних класів 

лімфоцитів: статистично значиме (р ˂ 0,05) підвищення на 56,5% частки малих 

(≤ 8,5 мкм), зниження на 16% середніх (> 8,5 – <11,0 мкм) та статистично не 

значиме зниження (на 15%, р > 0,05) великих (≥ 11,0 мкм) лімфоцитів. Після ГВ 

відбулося зниження площі ядра на 23% (р ˂ 0,05), клітини на 3,6% (р > 0,05) та 

показника ЯЦВ на 52% (р ˂ 0,05) циркулюючих лімфоцитів порівняно з 



контролем, що співпадає зі змінами співвідношення цитоморфометричних 

класів лімфоцитів. Так, до ГВ у лабораторних щурів переважала кількість 

середніх та великих лімфоцитів, тому й площа їх ядра у мазку була більшою. 

ГВ сприяв збільшенню частки малих лімфоцитів і, відповідно, зниженню ЯЦВ. 

Підвищення частки малих лімфоцитів, більшість з яких є активно мігруючими 

постпроліферативними, у циркулюючій крові лабораторних щурів старого віку 

(20-24 місяці), імовірно, є проявом імуномодуляторної дії БАР МП. 
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ІМУНОФЕРМЕНТНИЙ АНАЛІЗ ТА ЦИТОКІНОВИЙ ІМУННИЙ 

МОНІТОРИНГ В СУЧАСНІЙ ЛАБОРАТОРНІЙ ПРАКТИЦІ 

 

Імуноферментний аналіз (ІФА) - це метод лабораторної діагностики, 

заснований на реакції «антиген-антитіло», який дозволяє виявити речовини 

білкової природи (в тому числі ферменти, віруси, фрагменти бактерій та інші 

компоненти біологічних рідин). 

ІФА буває якісним і кількісним. У першому випадку отримують 

однозначну відповідь: речовину, яку визначали, або знайдено, або не знайдено 

у зразку. У випадку з кількісним аналізом більш складний ланцюг реакцій дає 

можливість оцінити концентрацію антитіл до збудника в крові людини, що в 

порівнянні з результатами попередніх кількісних тестів дає відповідь на 

питання про те, як розвивається інфекційний процес. 

Переваги методу. 

Безперечні переваги ІФА - висока чутливість і специфічність методу. 

Чутливість - це можливість розпізнати речовину, яку шукають, навіть якщо 

його концентрація в зразку невисока. Специфічність - це безпомилковість 

діагностики: якщо результат позитивний, отже, виявлені саме ті антитіло або 

антиген, які передбачалися, а не якісь інші. 

Так, ІФА багато в чому замінив «золотий стандарт» мікробіології - 

бактеріологічний метод діагностики, в ході якого для ідентифікації збудника 

потрібно виділити його з організму, а потім протягом декількох днів 

вирощувати культуру на поживному середовищі в пробірці. Визначення IgM 



(які синтезуються першими у відповідь на збудник) за допомогою ІФА дозволяє 

поставити точний діагноз вже в перші дні хвороби. 

Високий ступінь технологічності проведення імуноферментного аналізу 

також мінімізує вплив людського фактора, що знижує ймовірність помилки. 

Недоліки методу. 

1) На жаль, для проведення ІФА потрібно знати, що саме шукати: 

методика аналізу передбачає, що дослідник заздалегідь має припущення про 

природу захворювання. 

2) В разі діагностики інфекційних захворювань імуноферментний аналіз 

не може знайти збудника і визначити його специфічні властивості: він лише 

вказує на наявність антитіл в крові у хворого, що побічно свідчить про 

присутність чужорідного мікроорганізму в організмі людини. 

3) ІФА - точний, але не дешевий метод. 

Проліферація лімфоцитів (також відома як тест трансформації 

лімфоцитів, LTT, РБТЛ) зазвичай використовується в лабораторіях клінічної 

імунології для оцінки функції лімфоцитів. Оцінка проліферативної відповіді 

лімфоцитів представляє особливий інтерес, коли кількість клітин в межах 

норми, наприклад, при функціональних імунодефіцитах Т-клітин. Однак такі 

тести залишаються громіздкими і важкими для реалізації. 

В останні кілька років були розроблені тести на основі Т-клітин крові, 

щоб запропонувати нові і більш точні діагностичні інструменти. Так, у сучасній 

лабораторній практиці почав розвиватися новий напрямок - цитокіновий 

імунний моніторинг, який дозволяє за допомогою ІФА визначити при 

постановці РБТЛ рівень продукованих цитокінів при культивації лімфоцитів. 

Сучасні дослідження показують, що моніторинг змін Т-клітин в продукції 

цитокінів, таких як гама-інтерферон (IFN-γ) і інтерлейкін (IL) -2, а також 

експресія IL-17 можуть бути використані, наприклад, для прогнозування ризику 

відторгнення у реципієнтів трансплантата, при лікуванні інфекційних 

захворювань (цитомегаловірусна інфекція, хвороба Шагаса) - гама-інтерферон 

(IFN-γ) вивільняється з сенсибілізованих Т-клітин, сигналізуючи про триваючу 

інфекцію. 

Таким чином, визначення рівня основних цитокінів при культивуванні 

сенсибілізованих лімфоцитів у РБТЛ можуть бути як якісними біомаркерами 

функціонального стану імунокомпетентних клітин, так і корисними для 

проведення персоналізованої імуномодулюючої терапії. 
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МОНІТОРИНГ ТОКСИЧНОСТІ ҐРУНТІВ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

Найбільш інформативним і стабільним компонентом ландшафту 

вважаються ґрунти, структура яких відчутливо впливає на суміжні компоненти. 

Серед трьох структурних елементів біосфери (атмосфери, гідросфери, 



літосфери) центральною ланкою є ґрунти, які відіграють визначальну роль у їх 

формуванні й суттєво впливають на перерозподіл речовини й енергії в інших 

компонентах природного середовища. Контроль процесів деградації та 

відтворення ґрунтів повинен здійснюватися під час комплексного моніторингу 

як система спостережень за екологічним станом ґрунтів із метою їх 

раціонального використання та охорони. Зараз потрібно створювати систему 

ґрунтово-екологічного моніторингу, адаптовану до умов комплексного 

антропогенного впливу на ґрунти [1]. 

Для визначення фітотоксичності ґрунтів попередньо було проведено 

вибір рослин, широке коло яких рекомендується міжнародним стандартом ІSО 

11269-2 [2]. В експериментах було використано 3 види рослин: пшениця м'яка 

або пшениця звичайна (Triticum aestivum L.), огірок звичайний сорту Акорд F1 

та Крес-салат, так як саме ці рослини є найпоширенішими підчас визначення 

фітотоксичності. 

При дослідженні токсичності проб грунту і водних витяжок за цим 

методом в лабораторні склянки наливають досліджувані проби води чи 

витяжки в об’ємі 250−500 мл. Насіння індикаторної культури (по 20-25 

насінин) пророщують на спеціальних плаваючих кільцях з пінопласту, 

обтягнутих марлею.  

На перші кілька діб ємності з досліджуваними зразками накривають 

склом. Два-три рази на добу скло знімають на 10−15 хвилин для 

провітрювання. На четверту добу ємності з насінням поміщають на полицю, де 

по можливості протягом 14-ти годин (з 6−00 до 20−00) підтримується постійне 

освітлення. Витримують рослини в таких умовах ще 2 тижні. 

При цьому звертають увагу на морфологічні особливості рослин (раннє 

пожовтіння, особливості розвитку кореневої системи та ін.). Дослідження всіх 

варіантів проводять у трьох повторностях. Контрольним субстратом є 

кип’ячена відстояна питна вода. Через 2 тижні молоді рослини обережно 

звільняють із води та трохи підсушують на фільтрувальному папері. Потім 

проводять виміри довжини кореневої і стеблової системи та визначають сиру 

масу десяти найбільш типових проростків. Після цього рослини поміщують у 

паперові пакети, висушують протягом декількох днів, а потім визначають суху 

масу [3]. 

В ході проведених досліджень «ростового тесту» були відібрані проби 

ґрунту з трьох районів Запорізької області (Вільнянський, Василівський та 

Великобілозерський), та були отримані наступні данні. На території 

Василівського району, а саме міста Дніпрорудне не має факторів які на пряму 

пливають на забруднення ґрунту, тому за отриманими результатами можна 

зробити висновок, що тамтешній ґрунт не має сильного антропогенного 

забруднення. За вимірами рослини на цій ділянці мають найкращі показники 

росту, як наземної так і підземної частин ґрунту.  

Показниками які були отримані від першого індикатора пшениці м’якої в 

середньому довжина стебла становить 11,08 см., а довжина коріння 16,43 см., за 

даними огірка Акорд F1 довжина стебла становить 4,04 см., а довжина коріння 



5,40 см. та індикатора Крест-салат розміри верхньої частини становлять 5,55 

см., а нижньої 7,39 см. 

Проба взята з Вільнянського  району, теж не має великого забруднення 

ґрунту, тому довжина як наземної так і підземної частини рослини не дуже 

відрізняється від показників Василівського району. Результати які було 

отримано від пшениці м’якої, верхня частина 11,76 см., нижня 14,84 см., огірок 

Акорд F1 верхня частина 4,04 см., нижня частина 7,22 см. і Крест-салат 

довжина стебла 4,35 см., довжина коріння 6,26 см. 

Найгірші данні було отриманно з Великобілозерського району. Данні які 

було отримано становлять в середньому довжина стебла становить 10,82 см., а 

довжина коріння 16,50 см., за даними огірка Акорд F1 довжина стебла 

становить 3,77 см., а довжина коріння 8,63 см. та індикатора Крест-салат 

розміри верхньої частини становлять 4,78 см., а нижньої 3,89 см. 

Село Велика Білозерка знаходиться на берегах річки Білозерка, на 

території не має промислових підприємств. Основна проблема останніх років 

це підвищення солоності води в річці що дуже впливає на місцеві ґрунти. За 

останні 5 років на берегах річки почали рости рослини які раніше зустрічалися 

лише у солончаках, а також у місцевих жителів які проживають на близькій 

відстані від річки солона вода тече навіть у свердловинах. На мою думку саме 

це вплинуло на отриманні результати «ростового тесту». 
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ВПЛИВ СТРУКТУРНИХ ОСОБЛИВОСТЕЙ МАКРОМОЛЕКУЛ 

ПОЛІСАХАРИДІВ  НА  КОНЦЕНТРУВАННЯ БІЛКІВ МОЛОКА 
 

Науково-технічні проблеми створення широкого спектру молочних 

функціональних продуктів харчування висувають на перше місце задачу 

вивчення особливостей встановлення фазових рівноваг в системах білки молока 

– полісахариди. Структура і властивості систем, що містять білки і 

полісахариди у значній мірі визначаються  характером їх взаємодії, їх 

термодинамічною сумісністю.  В зв’язку з цим,  актуальним є пошук  методів 



концентрування молочних білків, як основи функціональних продуктів, та 

впливу на цей  процес природи і будови макромолекул полісахаридів [1]. 

Мета роботи -  на основі літературних даних з’ясувати  перспективні 

направлення одержання  білкових концентратів як основи для створення 

молочних  функціональних продуктів харчування.    

Задачі роботи: 

– вивчити стан колоїдно-дисперсної системи молока; 

– вивчити фізико-хімічні показники якості полісахаридів та 

обгрунтування їх вибору для концентрування та фракціонування білків молока; 

– установити основні закономірності та теоретичне обгрунтування 

процесів, що проходять при концентруванні білків молока полісахаридами. 

Як показав огляд наукової літератури, фазовий стан систем білки молока 

– полісахариди  не залежить від стану молекул білка (колоїдно-дисперсне або 

молекулярно-дисперсне) , тобто, від ступеня його асоціації. Ключову роль в 

таких системах має природа та структура полісахариду [2]. 

Так, необхідно використовувати полісахариди, термодинамічно несумісні 

в розчині з молочним білком. Бажано також, щоб концентрація білкової фази 

значно перевищувала концентрацію полісахаридної фази, а розчинність 

полісахариду в білковій фазі була б мінімальною. Іншими словами, необхідно 

встановити умови термодинамічної  несумісності білків і полісахаридів [3]. 

З іншого боку, сумісність полісахаридів з білками залежить від природи і 

молекулярної маси білка. Так, явище фазового розділення в сумішах, що 

містять полісахариди і альбуміни або прості глобулярні білки, має місце тільки 

при високих молекулярних масах білка (> 20 кДа), що вказує на певні 

обмеження, що накладаються на процес фазового розшарування. Двофазні 

системи можуть бути одержані в умовах (рН, іонна сила), що виключають 

взаємодію різнотипових макромолекул. Таким чином, термодинамічна 

несумісність досліджуваних макромолекулярних компонентів проявляється при 

виключенні можливості утворення комплексів білок-полісахарид.[4]  

На основі проведенного дослідження можна сормулювати наступні 

висновки: 

1) найбільш перспективним способом концентрування білків молока є 

безмембранний осмос з використанням полісахаридів різної природи; 

2) на фазові рівноваги в системах білки молока - полісахарид впливає 

природа і структура полісахаридної макромолекули (концентрація 

функціональних груп, характер розподілення їх по ланцюгу та ін.); 

3) теоретичне обгрунтування  процесу концентрування білків молока 

полісахаридами, згідно у літературних джерел, є як безмембранний осмос, так і 

витиснювальна локуляція.  
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МЕТОДИ IN SILICO ПРИ ПОШУКУ ПОТЕНЦІЙНИХ 

ПРОТИРАДІАЦІЙНИХ СУБСТАНЦІЙ  

 

На сьогодні однією з найважливіших і дуже актуальних проблем 

практичної фармакології залишаються питання протирадіаційного захисту 

людини. Широкі масштаби мирного використання атомної енергії в ряді 

галузей промисловості, медицині, геології, археології, сільському господарстві, 

польоти пасажирських літаків на великих висотах (особливо у період спалахів 

на Сонці), дослідження космосу, а також загроза ядерного конфлікту та 

радіологічного тероризму становлять потенційну небезпеку для нинішнього і 

майбутніх поколінь. 

Управлінням з контролю за продуктами і ліками США (FDA) досі не було 

схвалено жодного протирадіаційного препарату через недостатню безпечність 

та ефективність. Тому дослідження сполук, які мають потенціал стати основою 

для нових радіопротекторних засобів, що володіють пролонгованою дією з 

менш вираженими побічними ефектами і токсичними властивостями 

викликають значний інтерес. Крім того, дані сполуки можуть знайти своє 

застосування і для захисту здорових тканин при променевій терапії злоякісних 

пухлин. 

Ключовими компонентами для побудови досліджуваних структур були 

взяті відомі своїми радіопротекторними та антиоксидантними властивостями 

сполуки – цистеамін та цистеїн, але вони маю певні недоліки, скорегувати які 

можливо за рахунок структурної модифікації цих структур, зокрема 

гетероциклами.  

У «Лабораторії фізіології та біотехнології біологічно активних речовин» 

Запорізького національного університету проводять дослідження із такими 

гетероциклами, як піридин, хінолін та акридин. Для нашого дослідження було 

обрано хінолін та його похідні (рис.1) через великий спектр біологічної 

активності, яким вони володіють, а також через високоефективну 

антиоксидантну активність. Адже саме антиоксидантний механізм дії є 

основою для радіопротекторної дії для цілої групи сполук [1].  

 



 
Рис. 1. S-гетерилмодифіковані похідні хіноліну з різними радикалами 

 

Для досліджених сполук було проведено віртуальний скринінг та  

QSAR-аналіз, на основі яких, було відібрані найбільш перспективні сполуки 

для молекулярного докінгу на ферменті «Cyclooxygenase-2» та створені їх 

відповідні дескрипторні профілі біодоступності. Молекулярний докінг – це 

метод молекулярного моделювання, який дозволяє передбачити найбільш 

вигідну для утворення стійкого комплексу орієнтацію і положення однієї 

молекули по відношенню до іншої.  

Дослідження проведено у рамках проекту «Раціональний дизайн S,N-

модифікованих амінотіолів як потенційних протирадіаційних засобів» (№ 

0119U000226), керівник Корнет М.М, за підтримки МОН України. 
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ВИДІЛЕННЯ ЗБУДНИКІВ ХВОРОБ У СОНЯШНИКА  

В ЧИСТУ КУЛЬТУРУ 

 

Актуальність даної роботи. На даний час хвороби являють загрозу для 

посівів соняшнику. Хвороби знижують вміст олії та важливі 

сільськогосподарські ознаки соняшнику. Причини розповсюдження та розвитку 

хвороб на соняшнику є недотримання сівозміни, забур’яненість, а 

найголовніше це відсутність стійких сортів та гібридів.  

Метою наших досліджень було отримання збудників хвороб у соняшника 

у чистій культурі на твердому поживному середовищі. 

Хвороба альтернаріоз розповсюджена у багатьох країнах, які вирощують 

соняшник. На соняшнику паразитує декілька видів цього гриба, 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9C%D0%BE%D0%BB%D0%B5%D0%BA%D1%83%D0%BB%D0%B0


найрозповсюдженішими є  Alternaria helianthi та Alternaria alternate. Врожай 

насіння знижується до 70%.[1]  

Серед широко поширених в природі грибів роду Fusarium значну частину 

складають факультативні паразити з різним ступенем вираженого паразитизму, 

поширений у всьому світі [1].Шкодочинність збудника залежить від багатьох 

умов [2]. 

Дослідження проводились у відділі селекції Інституту олійних культур 

НААН у 2019-2020 роках. У якості матеріалу слугував уражений гербарний 

матеріал зібраний на штучному інфекційному фоні у фазі дозрівання насіння. 

Виділення збудників у чисту культуру, проводили загально прийнятими у 

фітопатології та мікології методами, доповнюючи їх авторськими. Для цього 

використовували вологу камеру. Листя, тобто гербарний матеріал 0,5см,  

промивали водопровідною водою декілька хвилин та трохи підсушували [3]. На 

вологий з обох сторін фільтровальний папір клали частини гербарного 

матеріалу (промите листя) та ставили у термостат на 5-7днів за температури 

24,5
о
С. Орієнтувалась за появою спороношення. Підливали дистильовану воду 

з додаванням антибіотика - гентаміцину, по мірі необхідності. Наявність спор 

збудників контролювали під мікроскопом по закінченню терміну. У стерильних 

умовах отриманий міцелій переносили мікробіологічною петлею на тверде 

поживне картопляне середовище, складовою частиною якого також була 

глюкоза. Далі очікували появи міцелію у термостаті за температури 24,5
о
С. 

Після отримання міцелію  (фото 1), ідентифікацію збудників проводили 

спираючись на літературні джерела. 

За результатами проведених досліджень було виділено збудник Fusarium 

(фото 3) та Alternaria (фото 3).  

 
Фото 1 Міцелій збудників фузаріозу та альтернаріозу 



          Фото 2 Мікроконідії Fusarium                  Фото 3    Конідії Alternaria  

 

Як видно на фото 2 збудник Fusarium, має трохи видовжені, із одною 

перегородкою у центрі конідії, а збудник Alternaria (фото 3) має подібну між 

собою булавовидну структуру, проте різноманітну форму та різні розміри. 

Можна стверджувати, що збудник альтернаріозу (фото 3) являється різним за 

видовим складом. 

Висновки: ми отримали збудникіа хвороб соняшнику на твердому 

поживному середовищі. 
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ОЦІНКА ЯКОСТІ ГРАНАТОВОГО СОКУ, НЕКТАРІВ ТА НАПОЇВ 

 

Гранатовий сік-це елексир здоров’я. У свіжовіджатому соку міститься 

вітаміни групи В, вітамін ретинол, токоферол, вітамін К, С, никотинова 

кислота, мікроелемент  Fe, макроелементи К, Ca, P, Mg, Na. [1] 

Існують два види натуральних гранатових соків: першого віджиму, що 

містить в собі біологічну воду та відновлені, розведені геологічною водою. 

https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2006835766_Uma_K_Murthy
https://www.researchgate.net/scientific-contributions/2006843651_Ian_E_Lyngdoh
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В таких соках високий вміст сухих розчинних речовин. [2] 

Сок гранатовий натуральний дуже дорогий продукт, тому деякі 

виробники можуть надавати споживачам фальсифіковану продукцію.  

Аналіз контролю якості гранатового соку в Україні довів, що довіряти 

можна тільки виробнику «Сандора». 

Соки та нектари виробників «Мрія», «Кван» не показують задовільні 

результати. 

Основні фальсіфікації: вміст заборонених консервантів(бензоату натрію, 

сорбинової кислоти , цукру, геологічної води, барвників). [3-4] 

Метою нашої роботи було дослідження безалкогольних напоїв (нектарів, 

соків) на виявлення можливих фальсифікацій такими барвниками як Е122 і 

Е102, що в країнах ЕС заборонені з 2010р, бо викликають у дітей небажані 

ефекти. 

Тому нами було проведення дослідження вказівок на упаковках, виявлено 

що таких вказівки  відсутні. 

В подальшому нами будуть проведені детальні дослідження на 

органолептичну, загальну кількість розчинних сухих речовин, загальної 

кислотності та аскорбінової кислоти, найбільш споживчих виробників таких як 

«Мрія» і «Квант», а також виявлення фальсіфікацій з використанням барвників 

у виробників, які не надають повну інформацію про їх наявність. 

 

Література 

 

1. А. Ю. Колеснов; И. А. Филатова, Д. Г. Задорожняя, Р. Л. Филиппова, Е. М. 

Володина.  Практические аспекты идентификации соков  и соковой 

продукции: гранатовые соки и соковая продукция.  Информационный 

ресурс Лаборатории фундаментальных и прикладных исследований 

качества и технологий пищевых продуктов «ПНИЛ биотехнологии 

пищевых продуктов» ГОУВПО «МГУПП»: http://www.biolab.ru 

2. ГОСТ 28562–90. Продукты переработки плодов и овощей. 

Рефрактометрический метод определения растворимых сухих веществ. —    

М.: Изд-во стандартов, 1990. — 15 с. 

3. ГОСТ 25555.0. Продукты переработки плодов и овощей. Методы 

определения титруемой кислотности. — М. : Изд-во стандартов,  1983. — 4 

с. 4. ДСТУ 4150 : 2003. Соки, напої сокові, нектари плодово-ягідні, овочеві 

та з баштанних культур. Загальні технічні умови. — К. : 

Держспоживстандарт України, 2004. — 14 с. 

 

 

 

 

 

 

 

 

http://www.biolab.ru/


Мальована Ольга 

студентка 4 курсу біологічного фак-ту 

Наук. кер.: к.х.н., доц. Лашко Н.П. 

 

ФІЗИКО ХІМІЧНІ МЕТОДИ ДОСЛІДЖЕННЯ ХІНІНУ ТА ЙОГО 

ПОХІДНИХ. ВИКОРИСТАННЯ В ХАРЧОВІЙ ТА ФАРМАЦЕВТИЧНІЙ 

ПРОМИСЛОВОСТІ 

 

Харчовими добавками називають речовини, які додають в продукти 

харчування в процесі їх виробництва, упаковки, транспортування і зберігання 

для надання їм певних бажаних властивостей та подовження сроків 

зберігання.Вигідні для промисловості харчові добавки часто виявляються 

токсичними для здоров'я людей, особливо дітей. З цієї причини контроль 

застосування харчових добавок в останні роки посилюється. Використання 

відомих методів аналізу харчових добавок найчастіше буває утруднено через 

дороге обладнання і необхідності застосування небезпечних хімічних 

реагентів[1]. 

В даний час харчові добавки широко використовуються не тільки в 

харчовій промисловості, а й у фармацевтичній. Хінін і його похідні саме 

відносяться до таких добавок. 

Мета нашої роботи – провести огляд наукової літератури для вивчення 

фізико-хімічних, фармакологічних властивостей хініну і його похідних та 

методів їх ідентифікації в продукції. 

Хінін - це основний алкалоїд кори хінного дерева, який є ефективним 

протималярійних, а також знеболювальним і жарознижуючим препаратом. 

Завдяки гіркому смаку хінін стали використовувати в якості 

смакоароматичної добавки в напої-тоніки. Але, так як хінін є небезпечною 

речовиною, може викликати пригнічення нервової системи і втрату зору, його 

застосування як харчової добавки обмежено, а в деяких країнах 

заборонено[2,3]. 

Хінін застосовується і в косметичній промисловості. Він входить до 

складу шампунів і бальзамів проти випадіння волосся. Також хінін присутній в 

різних БАДах, що застосовуються для профілактики захворювання суглобів і 

шкіри. У поєднанні з анальгіном хінін застосовується проти головного болю[4]. 

Проте, хінін є небезпечною речовиною. Залежно від прийнятої дози хінін 

може пригнічувати нервову систему, викликати головний біль і порушення 

зору. Передозування хініну може привести до летального результату 

(смертельна доза - близько 10 г). 

З цих причин, в даний час, застосування хініну, як харчової добавки, 

обмежена 83 мг / дм3 Управлінням з контролю над продуктами і ліками (FDA) 

в США [5]. 

Аналіз літературних даних показав, що на сьогоднішній день для 

визначення харчових добавок найпоширенішими є хроматографічні методи 

визначення, також використовуються спектрофотометричні, електрохімічні 

методи аналізу та капілярний електрофорез. Всі перераховані методи 



визначення харчових добавок в продуктах харчування і лікарських препаратах 

мають свої переваги і недоліки, тому дослідження в області якісного і 

кількісного аналізу харчових добавок як і раніше актуальні. 

Висновки.  

1. Хінін і його похідні успішно використовуються в якості харчової 

добавки у харчовій,  косметичній  та у фармацевтичній промисловості. 

2. ГДК  застосування хініну, як харчової добавки, складає  83 мг / дм3.  

3. Для визначення вмісту хініну в продукції використовують,  в 

основному, хроматографічний та оптичний методи. 
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ІНТЕГРАЛЬНІ ЛЕЙКОЦИТАРНІ ПОКАЗНИКИ  

ПРИ РАКУ ЯЄЧНИКІВ ТА МОЛОЧНОЇ ЗАЛОЗИ 

 

Пухлини яєчників та молочної залози за частотою виникнення посідають 

провідні місця серед захворювань органів репродуктивної системи у жінок як в 

Україні, так і в Запорізькій області. Тому визначення особливостей показників 

периферичної крові, зокрема інтегральних лейкоцитарних показників, для 

вдосконалення діагностики та лікувально-профілактичної допомоги 

онкогінекологічним хворим є актуальним питанням. 



Метою роботи було вивчення особливостей інтегральних лейкоцитарних 

показників крові у хворих при раку яєчників та молочної залози. 

Після визначення загального вмісту лейкоцитів та лейкоцитарної 

формули крові було проаналізовано інформативність таких інтегрaльних 

лейкоцитaрних індексів: лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ) в модифікації 

В.К.Островського, індекс зрушення лейкоцитів (ІЗЛ), ядерний індекс ступеня 

ендотоксикозу (ЯІСЕ), індекси співвідношення нейтрофілів і моноцитів 

(ІСНМ), співвідношення лімфоцитів і моноцітів (ІСЛМ), співвідношення 

лімфоцитів і еозінофилів (ІСЛЕ), співвідношення нейтрофілів та лімфоцитів 

(ІСНЛ). 

Досліджено периферичну кров 38 жінок із раком яєчників та молочної 

залози. Хворих було розподілено на 2 групи: 1) хворі на рак яєчників (середній 

вік 50,6±4,52 роки); 2) хворі на рак молочної залози (середній вік 54,1±6,39 

роки). Контрольну групу склали 20 практично здорових жінок від 34 до 78 

років.  

На момент звернення до лікувального закладу у хворих обох груп  

спостерігається достовірне підвищення кількості лейкоцитів відносно контролю 

в межах фізіологічних значень, при порівнянні між групами відмічена 

відсутність статистично значущих змін (р ˃0,05). 

Відносний вміст базофілів при РЯ підвищувався відносно контролю на 

33,3%, а при міжгруповому порівнянні достовірних змін не виявлено  

Вміст еозинофілів при РЯ перевищував контроль в 2,68 рази та межу 

фізіологічної норми і дорівнював 5,1±0,28%. При порівнянні між групами 

дослідження відмінність склала 82,1%. 

Показник відносного вмісту ПЯН у хворих обох груп суттєво 

підвищувався відносно контрольних значень у у 2,05 рази при РЯ, у 1, 48 рази 

при РМЗ. Відмінність між групами була статистично достовірною і складала 

38,1%. 

Рівень СЯН у хворих на рак яєчників (група І) високо достовірно 

підвищувався на 23,4%, а у хворих з РМЗ знижувався порівняно контролем на 

39,6%. Відмінність між  групами хворих в  2,0 рази була статистично 

значущою. 

Вміст моноцитів у хворих на РЯ достовірно знижувався відносно 

контролю на 23,4%, а при РМЗ ‒ підвищувався на 32,8%, що призвело до 

статистично достовірної відмінності між групами, яка становила 73,5%. 

У хворих на РЯ відмічене зниження відсотку лімфоцитів на 55,8% 

відносно контролю, а у хворих з РМЗ ‒ до підвищення на 52%. При дослідженні 

відмінність між групами була суттєвою – в 3,6 рази. 

Лейкоцитарний індекс інтоксикації (ЛІІ), модифікований за В. К. 

Островським, що найбільш достовірно відображає ступінь ендотоксикозу, при 

злоякісних новоутвореннях яєчників  виявився вище в 2,14 рази  відносно 

контролю, і  в 4,76 рази у порівнянні з групою хворих з РМЗ. 

Індекс зрушення лейкоцитів (ІЗЛ) крові у хворих з РЯ достовірно 

підвищувався відносно контролю в 2,78 рази, відносно хворих з РМЗ в 3,89 

рази, що є ознакою запальних проявів при зниженні імунореактивності  



Рівень ЯІСЕ достовірно підвищувався у хворих з РМЗ відносно контролю 

та показника хворих з РЯ в 2,33 рази. Таку реакцію клітинної ланки захисту 

можна розцінювати як активізацію фагоцитів з подальшим прогресуванням 

дисфункціональних змін. 

В групі хворих з новоутвореннями яєчників ІСНЛ за рахунок активізації 

неспецифічних факторів захисту достовірно зростав відносно контролю в 3,05 

рази. Відмінність щодо групи хворих з РМЗ була достовірною ‒ в 4,42 рази. 

У хворих з РЯ відбувалось зростання ІСНМ до 15,3±0,89 ум. од., що 

вказує на домінування компонентів мікрофaгaльної системи над 

мaкрофaгaльною. Відмінність щодо контролю в 1,67 рази, та відносно хворих з 

РМЗ‒ в 2,12 рази була достовірною 

Рівень ІСЛЕ достовірно знижувався при РЯ щодо контрольної групи  та 

групи з РМЗ на 84,5%, ймовірно внаслідок підвищення процесів 

гіперчутливості уповільненого типу. 

ІСЛМ достовірно знижувався у хворих при РЯ відносно контролю на 

44%, у порівнянні між групами ‒ на 51,5%, що вказує на значні порушення 

імунологічної активності. 

Висновки 

1. У хворих на рак яєчників у порівнянні з контролем відмічене 

достовірне підвищення рівня базофілів, еозинофілів, ПЯН та СЯН, зниження 

відносного вмісту моноцитів та лімфоцитів. Розвиток пухлинної інтоксикації в 

умовах зниження загальної реактивності організму проявився зростанням ЛІІ в 

2,14 рази, ІЗЛ в 2,78 рази, ІСНМ в 1,67 рази, ІСНЛ в 3,05 рази при зниженні 

ІСЛМ та ІСЛЕ. 

2. У хворих на рак молочної залози відносно контролю відмічене 

достовірне підвищення лейкоцитів, в лейкоцитарній формулі збільшення 

відносного вмісту ПЯН, моноцитів та лімфоцитів, зниження вмісту СЯН. 

Відбувалось зростання ЯІСЕ в 2,33 рази, зниження ЛІІ та ІСНЛ. 

3. При міжгруповому порівнянні інтегральних лейкоцитарних показників 

виявлено у хворих з раком яєчників підвищення ЛІІ в 4,76 рази, ІЗЛ ‒ в 3,89 

рази, ІСНМ‒ в 2,12 рази, ІСНЛ ‒ в 4,42 рази, зниження ІСЛМ та ІСЛЕ, у хворих 

з раком молочної залози ‒ підвищення ЯІСЕ в 2,33 рази.



Минько Юрій 

студент магістратури біологічного фак-ту 

Наук. кер.: к.б.н., доц. Домніч Андрій 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПОВЕДІНКИ ОЛЕНЯ ШЛЯХЕТНОГО  

В АРІДНИХ ЕКОСИСТЕМАХ ПІВДНЯ УКРАЇНИ  

 

Основоположники етології визначали її як «об’єктивне вивчення 

інстинктивних рухів» (Н. Тінберген) або як «морфологію поведінки тварин» (К. 

Лоренц) [1]. Значним фактором який впливає на соціальну поведінку тварин є 

погодні умови які можуть змінювати рівень стресу. Опади і підвищенні 

температури навколишнього середовища в різні місяці, пов’язані зі 

зменшенням рівнів гормону стресу і зміною соціальної поведінки у стаді [2]. 

Шляхетні олені і вапіті демонструють сильну соціальну ієрархію, 

структуровану навколо річних моделей розмноження. Однак ця соціальна 

ієрархія характеризується в природних популяціях поділом на зрілих самців і 

самок в будь-який час року, крім періоду гону [3]. Слід зауважити, що 

чисельність диких ратичних не уклінно збільшується на території острівних 

екосистем півдня України. А саме в Азово-Сиваському національному 

природньому парку (о. Бірючій), та Джарилгацькому національному 

природному парку і на території заповідника о. Хортиця, що не уклінно буде 

впливати на їх поведінку. У цій праці показано добовий ритм оленя 

шляхетного, в залежності від кліматичних умов на о. Бірючий (Азово-

Сиваський національний природний парк (АСНПП)) за період 2016-2017 рр.  

Кожного дня, на досліджуваній території (350 га) в центрі острова , де за 

нашими спостереженнями, ми зустрічали тільки самиць у невеликих групах (5 

груп по 2-4 особин), або самотні (проаналізовано 12 самиць). Протягом дня, ці 

поодинокі особини шляхетного оленя приділяли жировці від 70 до 80% часу, 

усього світлового дня. На лежанці тварини знаходилися 20-25% від часу, а на 

водопій витрачали не більше 5% (водопій олені відвідували від 3 до 5 разів на 

день, в залежності від погодних умов). Добовий ритм груп самиць майже не 

відрізняється від поодиноких тварин, й вони також, майже весь час 

перебувають на жировці (до 75% світлового дня). Відмітимо, що на лежанці 

групи самиць перебувають більше часу (25-30% світлового дня), ніж поодинокі. 

Також помітимо, що кожного дня в інших частинах острова, фіксувалися від 5 

до 120 особин оленя.  

Найактивніший період жирування спостерігався з 4:35 до 9:40 ранку, та з 

18:50 до 21:30 вечора. Відмітимо, що найдовше жирування тривало до 10-11 

годин дня, коли температура сягала 30-35°С. При температурі 35°С і вище, 70-

80% самиць шляхетного оленя закінчували жирування та розміщувались на 

лежанці. Раніше нами було досліджено, що якщо температура повітря 

перевищує 35°С, то значна частина оленів відвідує водопій по декілька разів у 

ночі, та майже весь процес жирування проходить вночі, або вранці, до сходу 

сонця [4]. При вітрі 1-3 м/с, тварини в 70% випадків влаштовувалися на 

лежанки, біля природних солоних озер – подів, де вологість вища через 



неглибоке залягання ґрунтових вод (на глибині 20-40 см). Інші 30% 

розміщувались у луговому біотопі, серед густої та високої трав’янистої 

рослинності. У 90% тварини перебували на лежанках до 16-18 години вечора, 

коли температура падала нижче 30 °С. Після пониження температури, кількість 

активних тварин різко зростала і вони знову починали годуватися. 

Відзначаємо, що влітку самиці з молодняком (n = 36) відвідують водопої 

вдень і знаходяться на ньому протягом 3–5 хвилин. Після водопою самиці часто 

ховали телят у густі зарості рослинності на відстані від 500 до 1500 метрів у 

районі Утлюкського лиману. Поодинокі самиці без молодняка (n=58) відразу 

після лежання відвідували водопій і потім починали жирування.  

Групи самиць оленя, також після лежання починали відразу жируватись. 

Ці групи продовжували вести жирування до заходу сонця і коли починались 

сутінки, а також при повній темряві, іноді були помічені на водопоях (n=6).  

Відмічаємо, що при різкій зміні кліматичних умов в острівних 

екосистемах змінюється добовий ритм оленя. Так, в період дощів (26 липня – 

1 серпня 2017р.) температура повітря коливалася у межах 18–20 °С, у перші два 

дні жодної особини оленя на досліджуваній території (350 га) не було 

зареєстровано. Коли температура піднялася до 23–25 °С, почали фіксуватися 

групи самиць оленя по 2–4 особини. Через два дні, температура повітря 

піднялася до позначки 30–33°С, й добовий ритм груп самиць оленя став схожим 

з добовим ритмом самиць оленя у 2016 році. 

За нашими даними, швидкість жирувального ходу не перевищує 

1 км/год., а площа, яку покриває 1 особина протягом доби, коливається у межах 

10–12 га, тоді як годується на площі не більше 2-2,5 га (розраховано по 

особинам n=7). Відзначаємо, що територія, на якій годуються тварини 

змінюється в залежності від видового складу кормів. Дані були отримані після –

спостереження за 6 групами, у які входили 18 різних особин, групи по 2-3 

особини та 4 з них були одинаками. Площі на яких годувалися олені, були 

розраховані за допомогою карта-схем досліджуваної території. 

Отже можемо привести перші логічні висновки, а саме що активність 

диких ратичних напряму залежить від показників температури повітря та 

швидкості вітру. Чим вищі показники вітру та температури повітря – тим 

менша активність тварин і вони проводять цей час на лежанках, та навпаки – 

чим нижчі ці показники, ти активніше тварини рухаються по острову та 

жируються. 
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ПРИРІСТ РІЗНИХ СОРТІВ ДЕКОРАТИВНИХ ВИШЕНЬ ЩЕПЛЕНИХ 

НА СОРТ ВИШНІ CERASUS AVIUM ‘REGINA’ 

 

Однією з характеристик будь-якої рослини є швидкість росту, у випадку 

деревних – приросту. Цей показник залежить від багатьох факторів – виду 

рослини, умов середовища, родючості грунту, об’єму життєвого простору і т.д. 

При аналізі прищеплених рослин швидкість росту прищепи також є важливим 

показником, оскільки від нього залежить швидкість наростання біомаси. Також 

від цього параметру залежить час, необхідний для формування правильної 

крони та кількість витрачених на це зусиль [1, 2]. 

Приріст вимірюється в кінці вегетаційного періоду, наприкінці осені. При 

фактично рівних умовах швидкість росту рослин може відрізнятись, тому 

доречніше буде казати про середній приріст за сезон. 

Оскільки це вже другий рік, виміри проводились не від прищепленої 

бруньки, а від річного кільця на гілці – кінця минулорічного приросту.  

Найбільший приріст за 2019 рік спостерігався у комбінації окулірування 

Cerasus Serrulata ‘Royal Burgundi’×Cerasus avium ‘Regina’ складав 12,3 ± 2,5, 

що перевищує показники інших комбінацій.   

У двох інших комбінаціях окулірування Cerasus Serrulata ‘Kiku 

Shidare’×Cerasus avium ‘Regina’ та комбінації Cerasus eminens 

‘Umbraculifera’×Cerasus avium ‘Regina’ показники були нижчими (10,4 ± 1,5 та 

8,5 ± 1,2 вiдповідно) і між собою достовірних відмінностей не мали. 

Менша довжина приросту другого року пов’язана з тим, що при 

нормальному рості і умовах приріст першого року завжди максимальний за 

довжиною. На наступний рік починають розвиватися бічні гілки і формуватися 

крона, що зменшує довжину річного приросту. 

 

Література 

 

1. Дьякова Т. Н. Декоративные деревья и кустарники: Новое в дизайне 

вашего сада. М.: Колос, 2001. 360 с. 

2. Swierczynski S., Stachowiak A., Kolchyk A. The Growth and flowering of the 

selected cultivars of ornamental apple trees depending on rootstocks used. 

Roczniki Akademii Rolniczej w Poznaniu. 2005. № 370. P. 87-95. 

 

 



Обруч Крістіна 

студентка 4 курсу біологічного фак-ту 

Наук. кер.: к.б.н., ст.викл. ЗДМУ Крупєй К.С. 

 

КОМПЛЕКСНА ФІТОІНДИКАЦІЯ  

СТАНУ АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ 

 

На сьогодні залишається актуальним питання пошуку економічних 

експрес-методів аналізу стану довкілля. Метою роботи було розробити спосіб 

фітоіндикації стану атмосферного повітря за ступенем пошкодження листової 

пластинки Betula pendula Roth. хлорозами та некрозами; визначити якість 

довкілля в Шевченківському районі м. Запоріжжя у весняно-літній період 2019 

року. 

Для фітоіндикації обрали березу повислу, оскільки вона є 

загальноприйнятим біоіндикатором стану довкілля, а також, за даними 

досліджень інших авторів, відноситься до І групи деревних рослин із 

максимальним рівнем акумуляції Сульфуру в листках [1]. 

Для визначення ступеня забруднення атмосферного повітря та ґрунту 

проводили ряд послідовних процедур: відбирали листя берези повислої (з 

нижнього ярусу). Вибірка складалася зі 100 листків з 10 дерев по 10 з кожного; 

фотографували зібрану вибірку на білому аркуші паперу цифровим 

фотоапаратом (без спалаху) на відстані 50 см від об’єкта знімання при 

штучному освітленні 150 лк; завантажували фотографії в комп’ютерну 

програму AdobePhotoshop, обирали 50 довільних точок на кожному листку та 

визначали показники каналів кольорової моделі (Lab); розраховували різницю в 

інтенсивності кольору (dE) кожного листка у порівнянні з контролем у програмі 

СІЕDE2000 (контролем слугував червоний колір із показниками кольорової 

моделі L=55, a=79, b=68); обчислювали середнє арифметичне значення dE та 

визначали ступінь ураженості кожного дерева; визначали комплексний стан 

довкілля за середнім значенням інтенсивності кольору листків дерев обраної 

ділянки. Для складання таблиці-визначника листки берези повислої 

розподіляли на 3 типи: зелені, уражені хлорозом та некрозом. У кожній групі 

визначали відтінки кольорів і порівнювали з контролем (за вищенаведеним 

алгоритмом). Потім виділяли максимальні та мінімальні значення dE в кожній 

групі листків та виконували інтервальне групування вибірки (табл. 1). 

 

Таблиця 1 – Показники комплексного стану довкілля (таблиця-визначник) 

Ознака Діапазон dE, ум. од. Стан довкілля 

Зелені листки (здорові) 46 – 56 Задовільний 

Ділянки з хлорозом 35 – 45 Помірне забруднення 

Ділянки з некрозом 24 – 34 Незадовільний 

 

Після складання таблиці-визначника виявлена чітка тенденція: чим 

більше пошкоджені листові пластинки берези повислої хлорозами та 

некрозами, тим менше кількісні показники dE. Максимальна різниця в кольорі 



листків та контролю відмічена у здорових листових пластинок (46 – 56 ум. од.). 

Комплексний стан довкілля в Шевченківському районі м. Запоріжжя у 

весняний період 2019 року характеризувався як помірно забруднений, середній 

показник dE склав 38,93 ум. од [2]. 
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ВАЖКІ МЕТАЛИ ЯК ЗАБРУДНЮВАЧІ ДОВКІЛЛЯ 

 

Одне з найважливіших значень ґрунтів полягає в акумуляції органічної 

речовини, різних хімічних елементів, а також енергії. Ґрунтовий покрив 

виконує функції біологічного поглинача, руйнівника і нейтралізатора різних 

забруднень. Якщо ця ланка біосфери буде зруйнована, то усталене  

функціонування біосфери необоротно порушиться. Саме тому надзвичайно  

важливе вивчення глобального біохімічного значення ґрунтового покриву, його 

сучасного стану і змінення  під впливом антропогенної діяльності. Одним з 

видів антропогенної дії є вплив сполук важких металів. 

Важкі метали – велика група хімічних елементів з густиною, що 

перевищує 5 г/см
3
 або з атомним номером, більшим за 40 [1]. До важких 

металів відносяться понад 40 хімічних елементів, маса атомів яких становить 

понад 50 атомних одиниць: V, Cr, Mn, Fe, Co, Ni, Cu, Zn, Mo, Cd, Sn, Hg, Pb, Bi 

та ін.  Ця група елементів бере активну участь у біологічних процесах, входячи 

до складу багатьох ферментів. Група «важких металів» багато в чому збігається 

з поняттям «мікроелементи». Звідси свинець, цинк, кадмій, ртуть, молібден, 

хром, марганець, нікель, олово, кобальт, титан, мідь, ванадій та ін. є важкими. 

Їх токсичність зумовлена передусім такими фізико-хімічними властивостями, 

як :електронна конфігурація, електронегативність, іонізація, величина окисно-

відновного потенціалу, спорідненість до окремих хімічних груп, здатність 

проникати через клітинну оболонку і утворювати комплекси на поверхні і 

всередині клітини, структурно-функціональна організація біологічного об’єкту 

[2]. Крім того, відзначають неоднакову токсичність катіонів і аніонів одних і 

тих самих елементів [3].  

 Визначенню «важкі метали» відповідає велика кількість елементів. 

Однак, на думку дослідників, зайнятих практичною діяльністю, пов’язаною з 



організацією спостережень за станом і забрудненням навколишнього 

середовища, сполуки цих елементів далеко не рівнозначні як забруднюючі 

речовини. В багатьох роботах відбувається звуження рамок групи важких 

металів, відповідно до критеріїв пріоритетності, зумовлених напрямом і 

специфікою робіт. Так, у роботах Ю.А. Ізраеля в переліку хімічних речовин, що 

підлягають визначенню в природних середовищах на фонових станціях у 

біосферних заповідниках, у розділі важкі метали названі Pb, Hg, Cd, As. З 

іншого боку, відповідно до рішення Цільової групи з викидів важких металів, 

що працює під егідою Європейської Економічної Комісії ООН та займається 

збором і аналізом інформації про викиди забруднюючих речовин в 

європейських країнах, тільки Zn, As, Se та Sb були віднесені до важких металів. 

За визначенням М. Реймерса окремо від важких металів стоять благородні і 

рідкісні метали, відповідно залишаються тільки Pb, Cu, Zn, Ni, Cd, Co, Sb, Sn, 

Bi, Hg. У прикладних роботах до числа важких металів найчастіше додають Pt, 

Ag, W, Fe, Au, Mn [4, 5]. 

Видобуток і переробка не є найпотужнішим джерелом забруднення 

середовища металами. Не металургійне виробництво, а саме процес 

спалювання вугілля є головним джерелом надходження до біосфери багатьох 

металів. У вугіллі та нафті присутні всі метали. Значно більше, ніж у ґрунті, 

токсичних хімічних елементів, включаючи важкі метали, в попелі 

електростанцій, промислових і побутових топок. Викиди в атмосферу при 

спалюванні палива мають особливе значення. Важкі метали містяться і в 

мінеральних добривах. Поряд зі спалюванням мінерального палива 

найважливішим шляхом техногенного розсіювання металів є їх викид в 

атмосферу при високотемпературних технологічних процесах (металургія, 

випал цементної сировини тощо), а також транспортування, збагачення і 

сортування руди. Техногенне надходження важких металів у навколишнє 

середовище відбувається у вигляді газів і аерозолів (возгонка металів і 

пилоподібних частинок) і в складі стічних вод. Істотне джерело забруднення 

ґрунту металами – застосування добрив зі шламів, отриманих з промислових і 

каналізаційних очисних споруд.  

Дальність розповсюдження та рівні забруднення атмосфери залежать від 

потужності джерела, умов викидів і метеорологічної обстановки. Однак в 

умовах промислово-міських агломерацій і міської забудови параметри 

поширення металів у повітрі ще погано прогнозуються.  

Атмосферний шлях надходження хімічних елементів у навколишнє 

середовище міст є провідним. Проте вже на невеликому видаленні, зокрема, в 

зонах приміського сільського господарства, відносна роль джерел забруднення 

навколишнього середовища важкими металами може змінитися і найбільшу 

небезпеку представлятимуть стічні води та відходи, що накопичуються на 

звалищах і застосовуються в якості добрив.  

Зона максимальних концентрацій металів у повітрі поширюється на 

відстань до 2 км від джерела. У ній вміст металів у приземному шарі атмосфери 

в 100-1000 разів вище місцевого геохімічного фону, а в снігу – в 500-1000 разів. 

На віддаленні 2-4 км розташовується друга зона, де вміст металів у повітрі 



приблизно в 10 разів нижче, ніж у першій. Намічається третя зона протяжністю 

4-10 км, де лише окремі проби показують підвищений вміст металів. У міру 

віддалення від джерела викидів співвідношення різних форм металів, які 

розсіюються, змінюються. У першій зоні водорозчинні сполуки становлять 

усього 5-10%, а основну масу випадінь утворюють дрібні пилоподібні частки 

сульфідів і оксидів. Відносний вміст водорозчинних сполук зростає з 

відстанню. 

Біологічна функція інших важких металів – свинцю, ртуті, кадмію, 

бісмуту досі ще нез’ясована. Їх токсична дія виявляється практично уже за 

слідових концентрацій. Основний шлях надходження Me
2+

 в рослини – їх 

поглинання кореневою системою з ґрунту. Частина металів зв’язується з 

органічним матеріалом ґрунту і стає недоступною для рослин. Iнші 

залишаються в йонній формі і можуть надходити в кореневу систему. Йони 

Me
2+

 поглинаються кореневою системою за механізмами пасивної дифузії та 

активного транспорту залежно від кислотності ґрунту, вмісту в ньому 

органічних речовин, вапна, макро- і мікроелементів, вологоємності, 

гранулометричного складу. Важкі метали можуть також надходити в рослини і 

через листки з аерозолями, причому здатність листків поглинати важкі метали 

залежить від їх анатомічних особливостей. Чим більше опушені листки, тим 

інтенсивніше вони вбирають метали із забрудненої атмосфери [6]. 

Важкі метали впливають на процес фотосинтезу прямо й опосередковано. 

Прямий вплив пов’язаний з інгібуванням активності ферментів синтезу 

хлорофілу та циклу Кальвіна, зв’язуванням Ме
2+

 з SH-групами білків, 

порушенням транспорту електронів електронтранспортним ланцюгом (ЕТЛ), 

зміною кількості тилакоїдів і ліпідного складу мембран. Опосередкована дія 

обумовлена металоіндукованим водним стресом, закриттям продихів, внаслідок 

чого зменшується кількість доступного СО2 [7]. Деякі важкі метали (As, Cd, Hg, 

Pb) не впливають істотно на ріст рослин, оскільки не мають певних 

фізіологічних функцій у життєвому циклі рослини. Але такі метали, як Cu, Fe, 

Mn, Mo, Ni, Zn є життєво важливими елементами для рослин. Надлишок цих 

елементів може призвести до значного отруєння рослинного організму. Так, 

наприклад, 1,5-2,5-разове підвищення вмісту рухомих форм важких металів 

(Cu, Zn, Pb, Cd) у ґрунті викликає зниження кількості та якості продукції 

сільськогосподарських культур. Поглинання важких металів рослинами і 

подальше накопичення вздовж харчового ланцюга є потенційною загрозою для 

здоров'я людини і тварин [1, 8]. 
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ВИЗНАЧЕННЯ МІКРОЕЛЕМЕНТАРНОГО СКЛАДУ  

В РОСЛИННОМУ МАТЕРІАЛІ 

 

Мікроелементи - це необхідні елементи живлення, що знаходяться в 

рослинах в частках відсотків, але при цьому виконують важливі функції в 

процесах життєдіяльності. Встановлено, що позитивна дія більшості 

мікроелементів обумовлена їх участю в окисно-відновних процесах, 

вуглеводневому і азотному обмінах, підвищенні стійкості рослин до хвороб і не 

благодійних умов зовнішнього середовища. Наукові дослідження з вивчення 

мікроелементів проводяться з метою утримання, фізіологічної ролі і 

можливостей заповнення відсутніх у рослинах елементів добривами. 

Встановлено, що середній вміст в рослинах складає: цинку – 0,002%, купруму – 

0,0002%, кобальту – 0,00002%. Роль марганцю як мікроелементу для вищих 

рослин була доведена недавно і ще мало вивчена. 

Льон – високорентабельна технічна і олійна культура, яка широко 

використовується в сільськогосподарському виробництві. Питання 

мінерального харчування рослини, а саме мікроелементного, до сих пір є мало 

вивченими  і дискусійними. Виявлено, що багато елементів мінерального 

живлення рослини льону-довгунця споживаються в невеликих кількостях, але 

роль і значення їх у формуванні врожайності важлива і значна. 

Важливим моментом у вивченні мікроелементного складу рослин є 

використовуваний метод дослідження. Атомно-абсорбційна спектрометрія – 

http://zavantag.com/docs/2405/index8072-11.html.(дата


поширений в аналітичній хімії інструментальний метод кількісного 

елементарного аналізу. Ми використали даний метод для визначення  

мікроелементу  марганцю, вплив  якого  на фізіологічні  властивості льону  

практично  не вивчені  і вміст його не відомий. Об'єктами  досліджень  обрані  

фрагменти льону-довгунця: молоде стебло, старе стебло  та  коріння. 

 Найбільший вплив на результат аналізу робить невизначеність 

пробовідбору,  пов’язана з показністю останнього і втратами в процесі 

підготовки проби до аналізу, а саме: чистота хімічного посуду і втрати в 

процесі підготовки до вимірювання. Для забезпечення надійних результатів 

алгоритм пробопідготовки був наступним. Відібраний матеріал висушили при 

t=105  С, подрібнили і піддали сухій мінералізації. Для цього наважку проби в 

кварцовому тиглі поміщали в муфельну піч, нагріту до 200  С и підвищували 

температуру кожні 30 хвилин на 50  С, довівши її до 450  С. Мінералізацію 

проби проводили до повного озолення проби. Після проби охолоджували, 

змочували 0,5-1,0  концентрованою нітратною кислотою і випарювали 

кислоту насухо. Коли колір попелу набув білого кольору, мінералізація 

вважається закінченою. Попіл з кварцового тигля переносили в платинові 

чашки, змочували 5  концентрованою сульфатною кислотою з додаванням 

10-15  концентрованої фтористоводневої кислоти. Кислоти випарювали до 

сухих солей, а саме до повного видалення парів сульфатної кислоти. Солі 

розчиняли в 10-15  HCl (1:1) при повільному нагріванні на піщаній бані до 

утворення прозорого розчину і переводили в мірні колби при наважці 5г на 

25 , а при наважці 10г – на 50 . Наважку проби підбирали досвідченим 

шляхом з урахуванням аналітичних можливостей спектрофотометра. 

Розчин попелу аналізували на атомно-абсорбційному спектрофотометрі 

«Hitachi 180-80» з коректором неселективних перешкод з застосуванням ефекту 

Зеемана. Виміри проводили  при резонансній довжині хвилі марганцю, полум'я 

ацетилен-повітря , з п'яти наважок. Результати досліджень наведені в таблиці. 

Табл. Результати досліджень  вмісту марганцю у фрагментах рослини 

льону-довгунця ( n=5, Р=0.95) 

 

Досліджувані зразки Вміст марганцю, % вміст 

молоде стебло 0,0031+0,00002 

старе стебло 0,0035+0,0002 

коріння 0,0021+0,0002 

 

Правильність визначень доведена методом дрібних наважок. Подальше 

дослідження доцільне з метою досліджень впливу марганцю на фізіологічні 

властивості льону  в різні  фази його росту, а також  в насінні як корисної 

біологічної добавки. 
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РІЗНОМАНАТНІСТЬ ЗАБАРВЛЕННЯ НОГИ РАВЛИКІВ 

ARCHACHATINA MARGINATA VAR. SUTURALIS 

 

Сьогодні стає популярною така домашня тварина як равлик. Найчастіше в 

домашніх умовах вирощують равликів родів Archachatina, Achatina та Achatina 

аchatina.  

Archachatina marginata var. suturalis - це равлики з конусоподібною 

раковиною, рожевим апексом, яскраво рожево-червоною колумелою, V-

подібним хвостом. У кладці 4-10 яєць розміром 2±0,23 см. Раковина 

різноманітного забарвлення, вкрита численними світло-темно-коричневими 

смугами, плямами на світло-жовтому фоні. Довжина раковини досягає 17 см 

[1]. Равлики цього роду належить до класу Gastropoda та різняться 

забарвленням ноги, яке може змінювати відтінок з віком та в залежності від 

умов вирощування.  

Найбільш поширене забарвлення «стандарт» - темно або світло 

коричневого кольору тіло, темні щупальця та смуга на голові. Стандарт буває 

від світло коричневого, до темного, майже шоколадного відтінку.  

Дуже гарно у домашньому тераріумі виглядають архахатину сутураліси 

альбіно боді. Равлики мають білосніжне тіло (зіниці очей не пофарбовані), 

особливо в молодому віці. В залежності від умов вирощування (особливо від 

субстрату) забарвлення ноги може набувати рудого відтінку. 

Забарвлення типу леуцист зустрічається дуже рідко. Характеризується 

білим забарвленням ноги, але зіниці очей мають чорне забарвлення.  

Розрізняють також забарвлення типу акромеланік або «псевдолеу» - 

майже біле тіло з темними щупальцями та передньою частиною голови, або 

тільки темними щупальцями.  

Цінним вважають забарвлення ноги сільверів. Сріблясто блакитне тіло 

також може мати свої відтінки, але селекціонери цінують насичений 

рівномірний блакитно-сірий колір ноги. 



Механізм наслідування забарвлення ноги у архахатин ще не визначний, 

але різноманіття забарвлення ноги дозволяє припустити відмінне від 

незалежного наслідування генів спадкування, хоча експериментальним шляхом 

схрещування у розплідниках було встановлено домінування темного 

забарвлення ноги у равликів Archachatina, Achatina та Achatina аchatina [1, 2]. 
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ВПЛИВ БІОЛОГІЧНО АКТИВНИХ РЕЧОВИН  

CЛИНИ МЕДИЧНОЇ П’ЯВКИ  

НА ЛЕЙКОЦИТАРНІ ПОКАЗНИКИ КРОВІ ЛЮДИНИ 

 

Зцілюючий чинник медичної п’явки (МП) – її секрет, який містить у собі 

біологічно активні речовини (БАР), що потужно діють на всі системи 

організму, і на відміну від препаратів з аптек, не мають побічних ефектів [1, 2]. 

Обстежено 12 добровольців (середній вік 51,4±2,49 років), які в анамнезі 

мають хронічні захворювання серцево-судинної системи, до та після 

стандартного амбулаторного курсу гірудотерапії (ГТ), що включав приставку 

30-35 Hirudo verbana по нейросудинним центрам впродовж 3,5-4,0 тижнів [3]. 

Матеріалом для дослідження була венозна гепаринізована кров, в якій 

аналізували загальну кількість лейкоцитів, лейкоцитарну формулу та визначали 

такі лейкоцитарні індекси: індекс співвідношення лімфоцитів та моноцитів 

(ІСЛМ), нейтрофілів та лімфоцитів (ІСНЛ), лімфоцитів та еозинофілів (ІСЛЕ) 

[4]. Результати досліджень представлено у вигляді середнього арифметичного 

та стандартної похибки. Відмінності вважали статистично значимими при р < 

0,05 за даними t-критерію Стьюдента. 

Після ГТ у добровольців було виявлено тенденцію до збільшення 

загальної кількості лейкоцитів (до ГТ 5,05 ± 0,25 Г/л, після ГТ 5,34 ± 0,38 Г/л, р 

> 0,05), деяких показників лейкоцитарної формули крові, зокрема еозинофілів 

(до ГТ 2,5 ± 0,42%, після ГТ 2,9 ± 0,36%, р > 0,05), паличкоядерних нейтрофілів 

(до ГТ 8,4 ± 0,90%, після ГТ 8,5 ± 0,55%, р > 0,05), моноцитів (до ГТ 3,4 ± 

0,49%, після ГТ 5,5 ± 0,47%, р < 0,05), незначне зниження кількості 

сегментоядерних нейтрофілів (до ГТ 57,4 ± 2,42%, після ГТ 55,6 ± 1,69%, р > 



0,05) і лімфоцитів (до ГТ 28,3 ± 2,33%, після ГТ 27,5 ± 1,59%, р > 0,05). 

Лейкоцитарні індекси, які є маркерами реактивності організму при запальних 

процесах [4], у добровольців до ГТ були вищими за показники норми. Після ГТ 

проаналізовані лейкоцитарні індекси знизилися. Так, ІСЛМ, який відображає 

співвідношення афекторної та ефекторної ланок імунологічного процесу, до ГТ 

становив 10,12 ± 1,51 у.о., а після ГТ – 5,61 ± 0,75 у.о., р < 0,05 (референтні 

значення 5,34 ± 0,59 у.о.). ІСНЛ, який відображає співвідношення клітин 

неспецифічного та специфічного захисту, до ГТ становив 2,59 ± 0,30 у.о., а 

після ГТ – 2,44 ± 0,18 у.о., р > 0,05 (референтні значення 2,47±0,65 у.о.). ІСЛЕ, 

який є маркером співвідношення процесів гіперчутливості негайного та 

сповільненого типу, до ГТ становив 17,58 ± 4,26 у.о., а після ГТ – 12,01 ± 2,13 

у.о., р > 0,05 (референтні значення 8,73 ± 1,26 у.о.).  

Виявлені зрушення в лейкоцитарних показниках крові (кількість 

лейкоцитів, формула крові) були в межах референтних значень та, імовірно, є 

проявом протизапального ефекту БАР слини МП при ГТ. Лейкоцитарні індекси 

після ГТ змінюють свої показники відповідно до процесів, які відбуваються в 

організмі. До ГТ, вони були значно вищими за норму, що імовірно повʼязано з 

наявністю хронічного запального процесу у обстежених осіб, а після ГТ вони 

наближалися до референтних значень, що вказує на її позитивний 

терапевтичний ефект.  
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ВПЛИВ РЕГУЛЯТОРІВ РОСТУ НА ВКОРІНЕННЯ ЖИВЦІВ 

ПЕЛАРГОНІЇ ЗОНАЛЬНОЇ У ОСІННІЙ ПЕРІОД 

 

Пеларгонія – одна з найпопулярніших культур, використовуваних як в 

інтер'єрі, так і у відкритому ґрунті, її вирощують майже у всіх країнах світу, від 

Аляски до Австралії. Популярна пеларгонія і в Україні. Зональні пеларгонії 

вважаються найважливішою прикрасою садових ваз, клумб, а великоквіткові 



пеларгонії впродовж багатьох років являються однією з найпоширеніших 

рослин в групі красиво квітучих. Пеларгонію, яку розводять в горщику, 

вважають квітучою кімнатною рослиною, але ту саму рослину, висаджену у 

відкритий ґрунт, можна віднести і до клумбових. Пеларгонія, що зростає у 

міксборді або у чагарниковому бордюрі зараховується до декоративних 

чагарників [1,2].  

Селекція пеларгонії має величезне різноманіття декоративних якостей 

квітки, тому актуальним є вкоріння живців пеларгонії у осінній період для 

збереження видового різноманіття рослин, які тривалий час квітнуть, 

зберігаючи свої декоративні ознаки.  

Нами були проведено вкорінення живців Pelargonium zonale Shocking 

Violet в осінній період у різних субстратах з використанням стимуляторів росту. 

Для дослідження використовували наступні субстрати: вода (контроль), 

садовий грунт, пісок/субстрат (50/50), корневін/субстрат та чаркор/субстрат. 

Провівши фенологічні спостереження, морфологічні  та біометричні 

дослідження кореневої системи живців нами було визначено, що  найбільший 

відсоток вкорінених живців Pelargonium zonale Shocking Violet при 

використанні стимуляторів росту, а саме  Корневіну (80%), а при використанні 

Чаркору та вкоріненні у субстаті пісок/субстрат показники були однаковими 

(60%). Найменші біометричні показники кореневої системи укорінених живців 

були виявлені  при вкоріненні живців пеларгонії зональної у воді (кількість 

коренів 3,0; довжина коренів складала 2,2±0,67 см, а об’єм кореневої системи – 

1 мл), тоді як найвищі показники спостерігалися при обробці препаратом 

Корневін (кількість коренів 17,7±2,89 шт.; довжини коренів14,3±1,05 см; об’єм 

кореневої системи – 5,6±0,42 мл). 

 

Література 

 

1. Зелюк. Р. Н. Невимовна краса Пеларгонії велико квіткової. Квіти України. 

1999. № 9. С. 13–18 

2. Нечитайло В. А., Боданіна В. А., Гриценко В. В. Культурні рослини 

України. Київ: Реклама, 2004. 134 с. 

 

Рудченко Вікторія 

студентка магістратури біологічного фак-ту 

Наук. кер.: к.пед.н., доц. Перетятько В.В. 

 

ТЕХНОЛОГІЯ КООПЕРАТИВНОГО НАВЧАННЯ  

НА ЗАНЯТТЯХ З НЕОРГАНІЧНОЇ ХІМІЇ 

 

Навчання – це двосторонній процес, в якому і педагог, і здобувачі освіти 

впливають на його ефективність. У закладах вищої освіти він має свою 

специфіку, зокрема першочергового значення набувають активність діяльності 

та пізнання саме здобувачів освіти. У зв’язку з цим, викладачі під час 



навчальних занять все більше застосовують різноманітні інтерактивні 

технології.  

Актуальність дослідження обумовлена суспільною потребою формування 

у молоді нових типів мислення і способів перетворення дійсності. 

Студентоцентрований підхід, що реалізується в сучасних закладах вищої освіти 

визначає, що студенти беруть на себе відповідальність за результати навчання, 

які досягаються взаємними зусиллями учасників процесу навчання. 

Технології кооперативного навчання – це вид активного навчання, що 

передбачає кооперативну взаємодію студентів у малих групах для досягнення 

спільної навчальної мети. Воно широко використовується в організації 

навчального процесу закладів освіти всіх рівнів як в Україні, так і за кордоном. 

Н.В. Гагіна, провела порівняльний аналіз двох основних моделей 

кооперативного навчання Д. Джонсона, Р. Джонсона і С. Кагана з метою оцінки 

доцільності їх використання в системі вищої освіти України. Головними 

елементами моделі «Навчання разом» є: позитивна взаємозалежність учасників, 

індивідуальна відповідальність, стимулююча взаємодія «пліч-о-пліч», розвиток 

соціальних навичок (міжособистісної взаємодії і взаємодії в малій групі), 

груповий аналіз результатів (рефлексія). Модель кооперативного навчання 

С. Кагана передбачає дотримання чотирьох основних принципів: позитивної 

взаємозалежності, індивідуальної відповідальності, рівної співучасті, 

одночасної взаємодії [1]. 

Організація групової роботи на лабораторних заняттях вимагає від 

викладача розуміння правил об’єднання груп. Зазвичай використовуються 

чотири способи формування груп: 

- гомогенні групи – складаються зі студентів приблизно однакового 

рівня підготовки; 

- гетерогенні групи – складаються зі студентів з різним рівнем 

підготовки (сильні, середні і слабкі, з високою або з низькою успішністю); 

- випадкові – склад визначається випадково (за кольором волосся чи 

очей, за перевагою певного кольору в одязі тощо); 

- за інтересами – часто формуються самими студентами для 

виконання певного виду завдання. 

За технології кооперативного навчання змінюється роль викладача, він 

виступає як організатор процесу навчання чи консультант. Головними у процесі 

навчання є взаємодія між студентами і співпраця.  

Таким чином, проведення лабораторних занять з навчальної дисципліни 

«Неорганічна хімія» для студентів біологічного факультету за технологією 

кооперативного навчання сприятиме успішності засвоєння навчального 

матеріалу та формуванню фахових компетентностей. 
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ЗНИЖЕННЯ ЗАБРУДНЕНОСТІ ПОВІТРЯ У ЗВ’ЯЗКУ  

З ПАНДЕМІЄЮ КОРОНАВІРУСУ У СВІТІ 

 

Чітко простежується зв’язок між втручанням людини у природні 

екосистеми та поширенням нових інфекцій. Більшість останніх епідемій 

розпочалися з контакту людини з дикими тваринами й передачі збудника 

хвороби через слину або кров. Згадаймо ВІЛ/СНІД (шимпанзе), лихоманку 

Ебола (кажани або мавпи) та гарячку Західного Нілу (птахи, переносник 

москіт), коронавірус SARS (кажани, переносник цивета), хворобу Лайма 

(кліщі). До них належать і сумнозвісні епідемії бубонної чуми (гризуни, 

переносник блоха) та грип-іспанка (птахи) [1]. 

Кілька місяців тому новий коронавірус, що виник у кінці 2019 року в 

Китаї, здавався проблемою цієї азіатської країни. Нині в Ухані, колись 

епіцентрі хвороби, вже почали закривати лікарні, виписуючи пацієнтів. У той 

самий час ВОЗ оголошує пандемію – "китайський", як його називали, вірус, 

розійшовся майже всім світом. Тепер уже європейські держави одна за одною 

закриваються на карантин [2].  

Поширення коронавірусної інфекції COVID-19 – майже безпрецедентний 

випадок в історії світової цивілізації. Багато країн мали відмовитися від того 

стилю життя та ведення бізнесу, які були їм притаманні раніше. Закриття 

кордонів як для переміщення товарів, так і для переміщення людей, обсервація 

та самоізоляція – це шляхи для непоширення   короновірусу [3]. Запровадження 

цих обмежувальних заходів і спровокувало суттєве та глобальне змінення 

клімату у більшості країн, а саме: люди, які змушені через карантин сидіти в 

оселях, все частіше бачать на порожніх вулицях міст диких тварин – варанів, 

пум, мавп, оленів, кабанів, овець, коней, в каналах Венеції з'явилися риби, а в 

акваторії були помічені дельфіни. 

Усі ми бачимо новини про покращення стану довкілля внаслідок епідемії 

коронавірусу. Заводи не працюють, люди більше лишаються вдома, тому 

щоденний тиск на довкілля зменшується. Медіа поширюють інформацію про 

три основні тенденції: чистіше повітря, заборону на торгівлю екзотичними 

тваринами й появу диких тварин у містах. Відбувається місцеве зменшення 

викидів забруднювальних речовин у повітря. Це видно з даних, отриманих з 

космічних супутників NASA та Європейської космічної агенції. Так, у Китаї 

внаслідок жорсткого карантину концентрація забрудника NO2 у повітрі впала 

на 37%, а парникових газів, таких як СО2, – на 25%. Оскільки китайська 

промисловість відповідальна за велику частку глобального забруднення, то таке 

зменшення відчутне для всього світу. Експерти кажуть, що це найшвидше 

зниження викидів, яке вони бачили. Окрім того, викиди на рівні планети 

зменшились через обмеження пасажирських перельотів. Це теж суттєво для 

очищення повітря [1]. За оцінками Всесвітньої організації охорони здоров'я, по 



всьому світу щорічно через забруднення атмосфери вмирає близько 7 мільйонів 

чоловік. 

Поступове відновлення екосистем справді може відбуватись у покинутих 

містах, але це займає десятиліття, а не тижні. Порівняйте із Прип’яттю, що 

повільно заростає деревами та де регулярно помічають лосів, оленів, вовків, 

лисиць та інших тварин. Загалом диким тваринам набагато краще там, де вони 

живуть – тобто в природі. Ця ситуація нагадує нам, що важливо охороняти ліси, 

степи, річки та моря. А не очікувати, що тварини житимуть у містах, де для них 

повно небезпек [1].  

Проте, як прогнозує більшість експертів, по завершенню карантинного 

періоду підприємства візьмуться з більшою інтенсивністю нарощувати оберти. 

Це, щонайменше, відновить положення у кліматичному питанні, а може, й 

погіршить ситуацію. Аби цього не сталося, уряди країн мають напрацювати 

модель підтримки підприємств з низьковуглецевими або нульовими циклами 

виробництва. Україна має навчитися розставляти пріорітети і вирішити, куди 

інвестувати гроші: у вуглецеві шахти, що дають короткострокові прибутки, або 

у зелені проєкти, що мають довгостроковий формат. Найбільша помилка, якої 

зараз можуть припуститися посадовці – це вживати радикальні засоби, аби 

подолати кризу у сфері охорони здоров’я, тим самим загнавши себе у наступну, 

ще більш глобальну кризу клімату і забруднення повітря. 

Гарною новиною є те, що уряди країн вчаться швидко і рішуче реагувати 

на глобальні виклики. Буде логічно, якщо цей досвід вони використають і для 

боротьби зі змінами клімату. 
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ГЕМАТОЛОГІЧНІ ПОКАЗНИКИ  

В РІЗНІ СТАДІЇ РОЗВИТКУ ДІАБЕТИЧНОЇ НЕФРОПАТІЇ  

У ХВОРИХ НА ЦУКРОВИЙ ДІАБЕТ ІІ ТИПУ 

 

Цукровий діабет (ЦД)  є найпоширенішим неінфекційним захворюванням 

сучасності. Соціальними наслідками неінфекційних хвороб є те, що 82 % 

випадків усіх смертей в Україні зумовлені саме ними. У різних країнах світу 
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кількість хворих на ЦД складає 4-7% загальної популяції. З віком 

захворюваність на ЦД збільшується та після 65 років досягає 10-15 %. Кількість 

хворих на діабет подвоюється кожні 20 років та до 2035 року прогнозується 

зростання числа хворих на діабет у Європейському регіоні на 23 % порівняно із 

2015 роком [American Diabetes Association, 2016; Ingelfinger, Jarcho, 2017]. За 

даними аналізу тривалих спостережень, діабет сам по собі зменшує тривалість 

життя пацієнтів. Встановлено також, що у хворих на діабет збільшується ризик 

передчасної смерті від інших, не обумовлених серцево-судинною патологією, 

причин, зокрема: від онкологічних захворювань, хвороб нирок, печінки, 

обструктивних хвороб легень, пневмоній, інфекційних захворювань, 

неврологічних порушень та психічних розладів [Гарднер, Шебек, 2016].  

Цукровий діабет супроводжується порушеннями вуглеводного, ліпідного 

та білкового обмінів, що  призводить  до  патологічних  змін  у  функціонуванні  

різних систем та органів, а також розвитку  кардіоваскулярних і мікросудинних 

ускладнень. Результатом впливу метаболічних і гемодинамічних факторів на 

ниркову мікроциркуляцію, що модулюються генетичними факторами, є 

діабетична нефропатія [Каджарян, Бидзиля, 2011]. На сьогоднішній день значну 

увагу вчених  привертають механізми розвитку цієї хвороби. Тому проведення 

клінічних лабораторних досліджень крові, що дозволяють розширити уявлення 

про патогенетичні механізми діабетичної нефропатії, є актуальним.  

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в порівняльному 

аспекті проведені гематологічні дослідження крові в різні стадії розвитку 

діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет ІІ типу м. Запоріжжя. 

Мета дослідження – вивчити особливості гематологічних показників у 

різні стадії розвитку діабетичної нефропатії у хворих на цукровий діабет ІІ 

типу. 

Гематологічні показники у хворих на різні стадії розвитку діабетичної 

нефропатії, а саме на стадії мікроальбумінурії, протеїнурії та хронічній 

нирковій недостатності, визначали у 80 чоловік. Обстежуваних осіб було 

розподілено на 4 групи (по 20 осіб у кожній). До першої групи входили 

практично здорові люди похилого віку (10 чоловіків і 10 жінок), що слугували 

контролем. Другу групу складали особи, хворі на діабетичну нефропатію на 

стадії розвитку мікроальбумінурії, у кількості 11 чоловіків і 9 жінок. Третя 

група входили особи, хворі на діабетичну нефропатію на стадії розвитку 

протеїнурії (13 чоловіків і 7 жінок). А четверта група була з 10 чоловіків та 10 

жінок, хворих на діабетичну нефропатії з розвитком хронічної ниркової 

недостатності (ХНН). Обстежувані були віком 50-60 років. Гематологічні 

методи застосовувалися для дослідження загальної кількості еритроцитів і 

лейкоцитів, рівня гемоглобіну та швидкості осідання еритроцитів (ШОЕ) в 

крові [Долгов, 2018].   

У результаті проведених досліджень було встановлено, що загальна 

кількість еритроцитів у крові осіб на стадії мікроальбумінурії  на 7% нижче за 

значення контрольної групи (р<0,001). У хворих осіб на стадії протеїнурії та 

ХНН досліджений показник був менше за контроль на 14,3 та 29,05% 

відповідно (р<0,001). Таким чином, при всіх стадіях розвитку діабетичної 



нефропатії у хворих осіб спостерігалось зменшення загальної кількості 

еритроцитів у крові, більш виражене при ХНН. 

У хворих на мікроальбумінурію рівень гемоглобіну зменшувався на 8%, у 

хворих на протеїнурію – на 18%, у хворих на ХНН – на 30% (р<0,001). Таким 

чином, у хворих осіб зі зростанням ступеня важкості діабетичної нефропатії 

встановлено розвиток прогресуючої анемії. 

У хворих на мікрольбумінурію загальна кількість лейкоцитів у крові була 

більше лише на 4% контрольних величин (р>0,05). А у хворих на протеїнурію 

та ХНН показник зростав вже у 2 та 8,8 разів (р<0,001). Таким чином, 

проведений аналіз крові на визначення загальної кількості лейкоцитів та його 

статистична обробка свідчать про наявність лейкоцитозу у всі стадії розвитку 

діабетичної нефропатії, за винятком стадії мікроальбумінурії. 

ШОЕ в хворих на мікроальбумінурію суттєво не змінювалася. У хворих 

на протеїнурію та ХНН значення цього показника підвищувалося в 3,9 та 12 

разів (р<0,001). Таким чином, у хворих осіб розвиток діабетичної нефропатії 

супроводжувався зростанням ШОЕ, що вказує на наявність запальних процесів 

у нирках.  
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ОСОБЛИВОСТІ ПОКАЗНИКІВ КРОВІ У ЛЮДЕЙ  

ПОХИЛОГО ВІКУ, ХВОРИХ НА ХРОНІЧНИЙ ПАНКРЕАТИТ  

ТА РАК ПІДШЛУНКОВОЇ ЗАЛОЗИ 

  

Сучасний спосіб життя та вплив різних чинників часто призводить до 

розвитку багатьох захворювань, які порушують гомеостаз організму.  Хвороби 

органів травлення (ХОТ) за поширеністю при зверненнях у 

лікувальнопрофілактичні заклади становили 9,8% та посіли третє місце після 

хвороб системи кровообігу та систем дихання. А саме хронічний панкреатит 



(ХП) займає третє місце серед причин первинної інвалідності серед ХОТ. 

Частота ХП в європейських країнах коливається від 5 до 10 на 100 000 жителів. 

Слід окремо зазначити патології шлунково-кишкого тракту, такі як 

злоякісні новоутворення (ЗН). Перші описи ЗН, а саме раку, були описані в 

1600 до нашої ери на єгипетському папірусі. Це була розповідь про рак 

молочної залози з позначкою, що від цього захворювання немає ліків. Серед 

усіх злоякісних новоутворень рак підшлункової залози (РПЗ) становить 12-20%. 

На даний час РПЗ займає четверте місце серед причин смертності. Показник 

однорічного виживання несприятливий і складає 25%, а в той самий час 

п’ятирічної становить менше ніж 5% [Степанов та ін., 2019;  Фадєєнко, 2016].  

При перебігу ХП, як різновиду ХОТ, спостерігається дисбаланс між 

прийомом поживних речовин та у їх потребі [Babinets et al., 2019]. Розвивається 

трофологічна недостатність, яка полягає у відсутності поживних речовин 

органічного та неорганічного походження. РПЗ також може супроводжуватися 

дисбалансом у метаболізмі, а саме у 85% супроводжується вираженою втратою 

маси тіла, при втраті 5-10% від початкової маси тіла можна зважати на розвиток 

синдрому ракової кахексії [Забудська, Колеснік, 2016]. 

Наукова новизна роботи полягає в тому, що вперше в порівняльному 

аспекті проведені біохімічні і гематологічні дослідження крові при хронічному 

панкреатиті та раку підшлункової залози у хворих похилого віку м. Запоріжжя. 

Мета дослідження – вивчити особливості гематологічних та біохімічних 

показників крові людей похилого віку хворих на хронічний панкреатит та рак 

підшлункової залози.  

Враховуючи той факт, що кров – це один із основних найбільш доступних 

матеріалів дослідження, проводилося визначення основних показників крові 

(гематологічні та біохімічні) 80 чоловік, яких було розподілено на 4 групи (по 

20 осіб у кожній). До першої групи входили практично здорові люди похилого 

віку (10 чоловіків і 10 жінок) віком 70,1 ± 4,5 років, що слугували контролем. 

Другу групу складали особи похилого віку, хворі на ХП (11 чоловіків і 9 жінок) 

віком 67,4 ± 2,2 років. Третя група складалася з осіб похилого віку, хворих на 

РПЗ (13 чоловіків і 7 жінок) віком 68,1 ± 3,6 років. 

У ході дослідження було встановлено, що показники загальної кількості 

еритроцитів і вміст гемоглобіну в крові осіб похилого віку, хворих на 

хронічний панкреатит, суттєво не змінювалися, а у хворих на рак підшлункової 

залози того самого віку знижувалися відповідно на 18 і 24% (р<0,001), що є 

проявом анемічних симптомів. 

Отримані цифри загальної кількості лейкоцитів у крові хворих на ХП 

були вищі за контроль у 2,8 рази (р<0,001). При РПЗ збільшення дослідженого 

показника становило вже 4,5 рази (р<0,001). 

Швидкість осідання еритроцитів у хворих на ХП збільшувався в 3,4 рази 

(р<0,001). У хворих на РПЗ результат збільшувався в 5,1 рази (р<0,001). 

У ході аналізу було встановлено, що в групі осіб похилого віку, хворих на 

ХП, активність α-амілази перевищувала значення контрольної групи в 4,4 рази, 

у той час як у хворих на РПЗ показник перевищував показник контролю в                 



1,5 рази. Збільшення активності α-амілази в сироватці крові осіб похилого віку, 

хворих на ХП та РПЗ, має високодостовірний характер. 

У хворих на ХП концентрація глюкози в крові на 27% перевищувала 

контроль. У групі хворих на РПЗ глікемія збільшувалася на 49% (р<0,001). 

Розвиток гіперглікемії у хворих обох обстежуваних груп вказує на напруження 

ендокринної частини підшлункої залози та ймовірність  прояву симптомів 

цукрового діабету як супутнього захворювання. Також у крові підвищувався 

рівень глікованого гемоглобіну. Рівень якого у хворих на ХП не перевищував 

референтних значень, але був вище контролю на 11%, а у хворих на РПЗ цей 

показник перевищував цифри контролю на 37% (р<0,001). 

У обстежених хворих на ХП концентрація загального білка менше на 18% 

значення контрольної групи. У хворих на РПЗ, навпаки, більше значення 

контрольної групи на 46% (р<0,001). Таким чином, при ХП спостерігається 

розвиток гіпопротеїнемії, що вказує на трофічну недостатність. Розвиток 

гіперпротеїнемії при РПЗ пов'язаний з процесами активного росту злоякісної 

пухлини. 

 

Література 

 

1. Степанов Ю. М., Скирда І. Ю., Петішко О. П. Хвороби органів травлення – 

актуальна проблема клінічної медицини. Гастроентерологiя. 2019. Т. 53, № 

1. С. 1–6.  

2. Фадєєнко Г. Д., Куріна О. Г. Чинники ризику розвитку раку підшлункової 

залози. Сучасна гастроентерологія. 2016. Т. 88, № 2. С. 89–94.  

3. Babinets L., Kotsaba Y., Halabitska I. Вплив зовнішньосекреторної функції 

підшлункової залози та інших параметрів на трофологічний статус 

пацієнтів із хронічним панкреатитом. Здобутки клінічної і 

експериментальної медицини. 2019. № 1. С. 14–16.  

4. Забудська Л. Р., Колеснік О. О. Аналіз комп’ютерного томографічного 

зображення: скелетном’язовий індекс як критерій саркопенії у хворих на 

рак підшлункової залози. Science Rise. Medical Science. 2019. Т. 28, № 1. С. 

31–36. 

 

Скляренко Євгенія 

студентка 5 курсу біологічного фак-ту 

Наук. кер.: к.б.н., доц. Григорова Н.В. 

 

ПОКАЗНИКИ ФУНКЦІОНАЛЬНОГО СТАНУ  

ЩИТОПОДІБНОЇ ЗАЛОЗИ У ХВОРИХ НА ГІПЕРТИРЕОЗ РІЗНОГО 

СТУПЕНЯ ТЯЖКОСТІ 

 

За статистикою Всесвітньої організації охорони здоров'я серед 

ендокринних захворювань патологія щитоподібної залози займає перше місце.  

В Україні на долю захворювань щитоподібної залози припадає 44,8% від 

всіх ендокринних захворювань. Серед усіх хвороб щитоподібної залози 



найбільше хворих з вузловим зобом (28%), дифузним зобом І ступеня (27%) та 

аутоіммунним тиреоїдитом (19%) [Семененя, 2016].  

Знання і розуміння механізмів гіпертиреозу дозволить надавати якісну 

допомогу при даній патології, запобігти можливим ускладненням і погіршенню 

стану, а також здійснювати ефективну профілактику цього захворювання. 

Наукова новизна роботи в тому,  що вперше в екологічно несприятливих 

умовах м. Запоріжжя був проведений аналіз параметрів крові хворих з 

гіпертиреозом різного ступеня тяжкості. 

Метою роботи було  дослідити особливості показників крові у хворих на 

гіпертиреоз різного ступеня тяжкості.  

Для встановлення етіології гіпертиреозу щитоподібної залози та 

підтвердження діагнозу проводили спеціальні лабораторні дослідження. 

Дослідження показників крові при гіпертиреозах проводили за аналізом 

біохімічних та загальноклінічних показників крові 80 чоловік, яких було 

розподілено на 4 групи (по 20 осіб у кожній). До першої групи входили 

практично здорові люди (11 чоловіків і 9 жінок) віком 54,2 ± 4,1 років, що 

слугували контролем. Другу групу складали хворі з гіпертиреозом легкого 

ступеня тяжкості (10 чоловіків і 10 жінок) віком 53,7 ± 3,5 років, а третю групу 

– хворі з гіпертиреозом середнього ступеня тяжкості (9 чоловіків і 11 жінок) 

віком 55,6 ± 2,4 років. До четвертої групи були віднесені хворі з гіпертиреозом 

важкого ступеня тяжкості (8 чоловіків і 12 жінок) віком 56,4 ± 3,9 років. 

За допомогою біохімічних методів у сироватці крові визначався рівень 

тиреотропного гормону, тироксину, трийодтироніну [Ушаков, 2016]. 

Гематологічними методами дослідження була визначена загальна кількість 

еритроцитів та лейкоцитів [Камышников, 2016].  Ці методи  дозволили оцінити 

функціональний стан щитоподібної залози в організмі обстежених осіб 

[Сиволап, 2018]. 

У результаті досліджень було встановлено, що концентрація 

тиреотропного гормону в крові хворих на гіпертиреоз знижувалася зі 

зростанням ступеня його тяжкості: в 3,82 рази – при легкій, 5,15 рази – 

середній, 7,44 рази (р<0,001) – важкій формі перебігу хвороби. У крові хворих 

на гіпертиреоз зі зростанням ступеня його тяжкості підвищувалися 

концентрації трийодтироніну та тироксину: відповідно в 1,51  і 1,73 рази – при 

легкій, 2,16 і 2,06 рази – середній, 2,48 і 2,7 рази – важкій хворобі (р<0,001).  

Загальна кількість еритроцитів і лейкоцитів у крові хворих на гіпертиреоз 

різного ступеня тяжкості суттєво не відрізнялася від контрольних величин. 
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ПОКАЗНИКИ ПАРАТИРЕОЇДНОГО СТАТУСУ В ХВОРИХ  

НА ПЕРВИННИЙ І ВТОРИННИЙ ГІПЕРПАРАТИРЕОЗ 

 

Гіперпаратиреоз в наш час розглядається на рівні з такими ендокринними 

захворюваннями, як цукровий діабет та патологія щитоподібної залози. 

Поширеність гіперпаратиреозу становить 1:1000 населення, або 0,1-0,3% у 

загальній популяції, а серед жінок старших 50 років, до 1% (жінки хворіють у 

3-4 рази частіше за чоловіків) [Боцюрко, 2010]. Але часто ця патологія 

залишається не діагностованою [Кеннеди Ли, 2015; Шустов, 2017].  

Враховуючи поширеність та медико-соціальну значущість 

гіперпаратиреозів, дуже важливим є проведення не тільки своєчасної, але й 

комплексної діагностики цієї хвороб, від якої залежить ефективність 

проведення етіопатогенетичної терапії і прогноз захворювання.     

Мета дослідження – дослідити особливості показників крові у хворих на 

первинний  та  вторинний  гіперпаратиреози. 

Дослідження показників крові при гіперпаратиреозах проводили за 

аналізом біохімічних та загальноклінічних показників крові 60 чоловік, яких 

було розподілено на 3 групи (по 20 осіб у кожній). До першої групи входили 

практично здорові люди (11 чоловіків і 9 жінок) віком 54,2 ± 4,1 років, що 

слугували контролем. Другу групу складали хворі на первинний 

гіперпаратиреоз (10 чоловіків і 10 жінок) віком 53,7 ± 3,5 років, а третю групу – 

хворі на вторинний гіперпаратиреози (9 чоловіків і 11 жінок) віком 55,6 ± 2,4 

років. 

Наукова новизна роботи: вперше в екологічно несприятливих умовах     

м. Запоріжжя був проведений розширений аналіз параметрів крові хворих з 

різними  формами гіперпаратиреозу. 

Кров для біохімічних досліджень брали з ліктьової вени за загально 

прийнятою методикою. Кров для загальноклінічного дослідження брали 

лаборанти із кінчика пальця. Проби крові використовували для визначення 

концентрації партгормону, загального та  іонізованого кальцію, загальної 

кількості еритроцитів та лейкоцитів [Бойко, 2015; Купновицька, 2017]. 

У результаті досліджень було встановлено, що в крові хворих на 

первинний гіперпаратиреоз збільшення концентрації паратгормону в сироватці 

крові становило 9,19 рази (р<0,001), у хворих осіб на вторинний 

гіперпаратиреоз цей показник був збільшений у 7,19 рази (р<0,001), що 



свідчить про посилення секреторної активності клітин паращитоподібної 

залози, відповідальних за виробку цього гормону при гіперпаратиреозах, яке 

було більш виражене при первинному гіперпаратиреозі. 

Підвищення концентрації загального та іонізованого кальцію в сироватці 

крові при первинному гіперпаратиреозі  становило відповідно 2,35 і 2,49 рази 

(p<0,001), а при вторинному гіперпаратиреозі ці показники були зменшені 

відповідно на 25 і 38% (p<0,001). Ці зміни вказують на розвиток гіперкальціємії 

при первинному та гіпокальціємії при вторинному гіперпаратиреозі.  

При первинному гіперпаратиреозі в осіб спостерігається збільшення 

кількості еритроцитів на 11% (p < 0,001) порівняно з контролем, але отримані 

цифри не виходили за межі референтних значень. При вторинному 

гіперпаратиреозі досліджений показник був знижений на 29% (p < 0,001). 

Отримані результати свідчать про наявність ознак анемії у хворих на  

вторинний  гіперпаратиреоз.  

Збільшення загальної кількості лейкоцитів в крові осіб при первинному та 

вторинному гіперпаратиреозах було відповідно в 1,51 і 7,51 рази (p < 0,001), що 

вказує на розвиток лейкоцитозу внаслідок перебігу в організмі запального 

процесу, більш вираженого при вторинному гіперпаратиреозі. 
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ВПЛИВ АВТОТРАНСПОРТУ НА РІВЕНЬ ЗАБРУДНЕННЯ 

АТМОСФЕРНОГО ПОВІТРЯ УРБОЕКОСИСТЕМ  

МОНООКСИДОМ КАРБОНУ 

 

Нами проводилися дослідження інтенсивності руху автотранспорту, а 

відповідно і рівень забруднення чадним газом, як одним з основних та 

небезпечніших забруднювачів  у м. Мелітополь – адміністративний районний 

центр, місто обласного значення та м. Енергодар – місто обласного значення. 



Ділянки вулиць для дослідження обиралися за принципом різного 

територіального розташування: центральні вулиці міст, вулиці, ближчі до 

околиці міста, вулиці житлових масивів. Дослідження проводилися на трьох 

точках у Мелітополі та на трьох у Енергодарі. Дослідженні проводилися у січні, 

квітні, червні та жовтні 2019 року.  

У місті Мелітополь дослідження проводилися на таких точках: 1 – 

проспект Богдана Хмельницького (біля Таврійського державного 

агротехнологічного університету) у напрямку Парку ім. Горького; 2 – вул. 

Інтеркультурна (біля Мелітопольського пивоварного заводу) у напрямку 

проспекту Богдана Хмельницького; 3 – Каховське шосе, біля 

(Мелітопольського інституту державного і муніципального управління "КПУ") 

у напрямку виїзду з міста. 

У місті Енергодар спостереження проводилися також на трьох точках: 1 – 

Енергодарське шосе (біля Центрального ринку м. Енергодар у напрямку 

кільцевої розв’язки); 2 – проспект Будівельників (у напрямку Запорізької ТЄС), 

3 – вул. Молодіжна (біля автовокзалу у напрямку вул. Української ) 

На кожній точці спостережень визначалося тип вулиці, нахил, швидкість 

вітру, наявність захисної смуги з дерев. 

Коефіцієнт токсичності автомобілів у наших дослідженнях коливався у 

межах 1,02 – 1,45. При максимальній разовій ГДК чадного газу 3,0 мг/м
3
, а 

середньодобовій – 1 мг/м
3
, наші дослідження показали перевищення ГДК 

моооксидом вуглецю у місті Мелітополь в 6 – 10 разів. В Енергодарі викиди СО 

більше ГДК у 6 – 9 разів перевищення рівня монооксиду вуглецю на всіх 

ділянках, що досліджувалися ми пов’язуємо із зростаючою інтенсивністю руху 

та збільшенням кількості автомобільного транспорту в сучасних 

урбоекосистемах. 

Перспективність досліджень полягає в подальшому вивченні джерел 

антропогенного забруднення урбоекосистем. Планується розширити кількість 

показників для дослідження, зробити порівняльну характеристику 

транспортного навантаження, а відповідно і рівня хімічного та фізичного 

забруднення у інших містах обласного та районного підпорядкування, та 

розробити заходи щодо мінімізації техногенного навантаження в 

урбоекосистемах. 
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ЕКОЛОГІЧНИЙ СТАН ГРУНТІВ РЕКРЕАЦІЙНИХ ЗОН 

ДНІПРОВСЬКОГО РАЙОНУ МІСТА ЗАПОРІЖЖЯ 

 

Дослідженню стану об’єктів довкілля урбанізованих територій та оцінці 

їхнього екологічного стану приділяють велику увагу, адже сучасний стан 

навколишнього середовища і подальше його погіршення внаслідок невпинного 

процесу урбанізації, зумовлюють численні екологічні, санітарно-гігієнічні та 

інші проблеми. Важливе місце в таких дослідженнях має вивчення ґрунтового 

покриву. Міські ґрунти, що виконують важливі екологічні функції, піддаються 

значно більш інтенсивним навантаження, ніж природні [1]. 

Метою даної роботи було дослідження впливу антропогенного 

навантаження на кількісні й якісні показники, видову структуру і видове 

різноманіття мікоценозів парків Дніпровського району міста Запоріжжя як 

показники їхнього екологічного стану. 

Робота проводилась на базі кафедри загальної та прикладної екології і 

зоології Запорізького національного університету. Досліджувався ґрунт двох 

парків Дніпровського району м. Запоріжжя: Парк Енергетиків (загальна площа 

10,6 га), розташований поблизу ДніпроГЕСу і Парк Кремлівський (6,5 га), який 

фактично є ландшафтним лісопарком, головним ландшафтоутворюючим 

елементом якого є глибока балка з крутими схилами [1, 2].  

У лабораторних умовах досліджували кількісний і якісний склад, 

мікроскопічні дослідження виділених штамів, їх ідентифікацію. Виділення з 

ґрунту і культивування мікроскопічних грибів проводили, використовуючи 

загальноприйнятий метод серійних розведень з наступним посівом ґрунтової 

суспензії на поживне середовище Чапека-Докса із сахарозою [3]. Метод посіву 

– глибинний з розведення 1:1000. Повторність досліду 3-разова. Тривалість 

культивування в термостаті 7-10 діб за температури 280С.  

Видову структуру мікроміцетних комплексів характеризували за 

просторовою частотою трапляння (%); видове різноманіття оцінювали за 

розрахованими індексами видового багатства Маргалефа (d); спільність 

видового складу досліджуваних екотопів – за коефіцієнтом Соренсена (Сs) 

З відібраних ґрунтових зразків виділено 47 видів мікроміцетів, що 

належать до 18 родів. Проведений порівняльний аналіз показав, що більш 

широким видовим різноманіттям за кількістю видів (34) й індексом видового 

багатства Маргалефа (d = 5.47) серед двох екотопів характеризувався парк 

Кремлівський. У зразках ґрунту з парку Енергетиків було виявлено 27 видів 

грибів, а індекс Маргалефа становив 3,92. Найнижчим видове різноманіття було 



на ділянках з високим антропогенним навантаженням: ділянка вздовж стежки 

(d = 0,74) і автомобільна парковка (d = 1,22). 

Таксономічну структуру мікоценозів формували види анаморфних родів: 

Acremonium, Alternaria, Aspergillus, Cephalosporium, Cladosporium, Fusarium, 

Paecilomyces, Penicillium, Trichoderma та Verticillium, серед яких найбільшою 

кількістю видів були представлені роди Penicillium – 9 видів (19,2 % видового 

багатства) і Aspergillus – 7 видів (14,9 % видового багатства). Найменшим 

видовим різноманіттям вирізнялися родини Mucoraceae і Dematiaceae, частка 

яких серед виділених грибів загалом становила 15–18 %. Проте, в урбоземах 

парку Енергетиків порівняно з парком Кремлівським розширювалась частка 

мукорових грибів і скорочувалась частка р. Fusarium. Крім того, у зразках з 

парку Енергетиків нами були виділені гриби р. Verticillium, частка яких 

становила 7,4 % і не зустрічались гриби р. Paecilomyces, частка яких у зразках з 

лісопаркової зони парку Кремлівський становила 8,8 %. 

У цілому, досліджувані екотопи не відрізнялись широким видовим 

різноманіттям, проте різнились за видовим складом як на різних ділянках, так і 

між двома парками загалом. Так, серед 40 типових видів мікроміцетів, що були 

зареєстровані, спільними видами виявилися лише 13 (Сs = 0.41). В урбоземах 

досліджуваних парків було зареєстровано тільки по одному виду мікроміцетів, 

які зустрічалися майже в усіх ґрунтових зразках. Типових частих видів в 

урбоземах парку Кремлівський і парку Енергетиків було відповідно 13 і 9, а 

типових видів з просторовою частотою трапляння 20 % – 15 і 12 видів. Слід 

зазначити, що більшість виявлених видів входять до складу еколого-трофічної 

групи ґрунтових сапротрофів, проте, серед них є види, що здатні викликати 

опортуністичні (вторинні) мікози, мікотоксикози і алергічні реакції у людей.  

Таким чином, отримані результати свідчать, що парки Дніпровського 

району м. Запоріжжя відрізняються між собою як за кількісним, так і за якісним 

складом мікроміцетних комплексів, видовою і таксономічною структурою 

мікоценозів. На нашу думку, вказані відмінності обумовлені едафічними 

умовами, які склалися під впливом як природних (вік, рівень зволоження 

ґрунту, повнота кругообігу речовин), так і антропогенних чинників 

(рекреаційне навантаження, ущільнення ґрунтового покриву, регулярність 

проведення робіт з благоустрою територій, рівень забруднення полютантами 

тощо). 
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САНІТАРНИЙ СТАН ДИТЯЧИХ МАЙДАНЧИКІВ СМТ. 

СТЕПНОГІРСЬК ЗА МІКРОБІОЛОГІЧНИМИ ПОКАЗНИКАМИ 

 

Гострі кишкові інфекції (ГКІ) у дітей залишаються однією з серйозних 

проблем. На сьогодні в структурі інфекційних захворювань вони поступаються 

лише гострим респіраторним вірусним інфекціям. Рівень захворюваності на ГКІ 

у дітей в 2,5-3 рази вищий, ніж у дорослих. Захворювання зумовлені переважно 

бактеріальними збудниками, такими як дизентерійна паличка, сальмонелла, 

ентероінвазивна кишкова паличка, умовно патогенні бактерії [1]. 

Дитячий майданчик – територія, на якій розташовані елементи дитячого 

вуличного ігрового обладнання з метою організації змістовного дозвілля. 

Одним із об'єктів на дитячому майданчику, який займає особливе місце, є 

пісочниця, яка призначена для ігор дітей молодшого віку з використанням 

іграшок.  

Санітарний стан піщаного ґрунту, зокрема, який використовують для 

обладнання пісочниць – це сукупність фізичних, фізико-хімічних і біологічних 

властивостей, що визначають безпеку ґрунту в епідемічному та хімічному 

відношенні. Оцінка санітарного стану піщаного ґрунту, рівня його забруднення 

і ступеня небезпеки для здоров'я людей ґрунтується на результатах санітарно-

мікробіологічних лабораторних досліджень, завданнями яких є визначення і 

попередження поширення збудників інфекційних захворювань. Ці заходи 

складаються з кількох етапів, зокрема, вони включають попереджувальний 

нагляд, який обов’язково проводять у разі планування, будівництва і 

реконструкції населених місць; при виборі ділянки для будівництва дитячих 

дошкільних закладів, санаторіїв; при санітарній оцінці пляжів, місць 

колективного відпочинку тощо [2]. 

Метою даної роботи було дослідження санітарно-гігієнічного стану 

деяких дитячих майданчиків смт. Степногірськ за мікробіологічними 

показниками.  

Робота проводилась у жовтні-листопаді 2019 року на базі кафедри 

загальної та прикладної екології і зоології Запорізького національного 

університету. Досліджувався піщаний ґрунт, що відбирався з шару 0-10 см на 

ділянках, що знаходяться на території селітебної зони по вул. Сухоіванівська 

(ділянка 1), вул. Українська (ділянка 2), вул. Лесі Українки (ділянка 3). 

Контроль – природний біотоп, приміська зона кар’єрного типу. 

Відбір ґрунтових зразків, виділення, культивування, облік ґрунтової 

мікрофлори проводили за загальноприйнятими в ґрунтовій мікробіології 

методами, використовуючи елективні середовище [3]. 



Санітарний стан піщаного ґрунту оцінювали за показниками загального 

мікробного числа (ЗМЧ) та кількістю індикаторних мікроорганізмів. Для обліку 

чисельності сапротрофних аеробних бактерій використовували м'ясо-

пептонний агар (МПА), для виявлення індикаторних мікроорганізмів – фуксин-

сульфатний агар (середовище Ендо) та середовище Сіммонса. Посів водно-

ґрунтової суспензії на щільне середовище МПА проводили глибинним 

способом з розведень 1:100; на середовища Ендо і Сіммонса з розведень 1:10. 

Повторність досліду 3-разова. Засіяні чашки Петрі культивували в термостаті за 

температури 25–26°С. Облік колоній бактерій, що виросли на МПА, і колі-

формних бактерій на середовищі Ендо проводили на 3 добу; ентеробактерій на 

середовищі Сіммонса – на 3–7 добу.  

Дослідженнями встановлено, що максимальна кількість бактерій на МПА 

була виділена зі зразків ділянки № 1, де показники ЗМЧ становили 139,3х102 

КУО/г ґрунту, що перевищувало показники в контролі в 1,5 рази, ділянки № 2 – 

у 1,6 рази, ділянки № 3 – у 3,4 рази. Чисельність індикаторних мікроорганізмів 

на середовищі Ендо була найменшою на ділянці № 3 (70,0 КУО/г ґрунту), що в 

2,2 рази менше за контроль та інші варіанти (160,0 – 173,3 КУО/ г ґрунту). 

Кількість лактозо-позитивних бактерій становила в контролі 37,23%, у зразках з 

ділянки № 1 – 43,75 %, у зразках з ділянок № 2 і № 3 – 100%. Чисельність 

ентеробактерій, що виросли на середовищі Сіммонса, становила від 116,7 КУО 

(ділянка 1) до 486,7 КУО (ділянка 2). Найбільш критичною за санітарними 

показниками ситуація склалася на дитячому майданчику, що знаходиться по 

вул. Лесі Українки (ділянка 3), де чисельність ентеробактерій становила 3133,3 

КУО /г ґрунту і перевищувала в 26,9 і 6,5 рази чисельність інших ділянок і в 3,7 

рази контрольні показники  відповідно. 

Отже, територія досліджених дитячих майданчиків знаходиться в зоні 

підвищеного ризику, адже чисельність виявлених індикаторних мікроорганізмів 

на 2-3 порядки перевищують встановлені норми, що свідчить про значне 

фекальне забруднення піщаного ґрунту.  
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ВИЗНАЧЕННЯ МІДІ У РОСЛИННОМУ МАТЕРІАЛІ ЛЬОНУ 

 

Мідь один з мікроелементів який є необхідним елементом харчування 

який знаходиться в рослинах в частках відсотків, але при цьому виконує 

важливі функції в процесах життєдіяльності. 

Позитивна дія міді обумовлено участю її в окисно-відновних процесах, 

вуглеводному і азотному обмінах, підвищенні стійкості рослин і несприятливих 

умов зовнішнього середовища (Yagodin et а1 1989). 

Льон - високорентабельна технічна і олійна культура, яка широко 

використовується в сільськогосподарському виробництві. Виявлено, що багато 

елементів мінерального живлення рослинами льону споживаються в невеликих 

кількостях, але роль і значення їх у формуванні врожайності важлива, 

наприклад мідь яка бере участь в роботі ферментів, що визначають 

інтенсивність фотосинтезу і дихання, стимулюють утворення ростових 

речовин, вітамінів, нуклеїнових кислот та інших сполук , що визначають 

зростання льону. 

При вмісті міді в рослинних матеріалах льону на рівні мікроелементів 

целісообразним методом є атомно-абсорбційна спектрометрія. Велика частина 

робіт проведена на льоні довгунці і метою наших досліджень було 

встановлення оптимальної процедури кількісного визначення змісту міді. 

Дослідження проводили на атомно-адсорбційному спектрофотометрі «Hitachi 

180-80» з полум'яним атомізатором і детектором неселективних перешкод з 

використанням ефекту Зеймана. 

Для з'ясування фізіологічних особливостей надходження, накопичення, 

використання і агрономічної ролі мікроелемента міді необхідно якомога більше 

знизити вплив на результати визначення міді невизначеності пробоотбора 

пов'язаного з процесом підготовки проби до вимірювання. Надійні результати 

по нашим припущенням можна отримати при підготовки проби наступним 

чином: сушка при 105 ° С з наступним дробленням до дрібнодисперсного стану 

з подальшою сухою мінералізацією. 

Умови подальшої мінералізації, розчиненням попелу хімічно чистими 

кислотами які піддаються доочистці кислот DST 1000 Savillex corporation, вода 

бідистилят. 

Умови атомізації при визначенні міді наступне: резонансна довжина 

хвилі становить 324,00; ширина щілин монохроматора дорівнювала 0,1 мл; тип 

суміші оцетелен-повітря; співвідношення палива до окислювача 9,4 / 2,3 л / год; 

характеристична чутливість становила 0,09 гр / мл. 

Особливу увагу було приділено оптимізації режиму горіння полум'я, його 

стехиометрiї, температурі і робочій зоні просвічування. При визначенні міді 

використовувалося сильно окислюючий тип полум'я. Градуювання проводили 



за допомогою стандартного державного зразка Сu МСО 0523: 2003 ДСЗУ 

02248-96. 

З огляду на ту обставину, що очікуваний вміст міді в рослинних 

елементах льону довгунця може знаходиться на рівні слідів елементів, щоб 

виявити такий зміст були обрані такі наважки як 5 гр і 10 гр відповідно 

знайдено 0,00020 + 0, 00001; 0,00019 + 0,00003, що говорить про правельнiсть 

знайдених результатів. 

Для підтвердження правельностi аналізів по визначенню міді бажено 

провести цi аналізи за допомогою таких реагентів як пікромін епсілон, купрізон 

та інші. 
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