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УДК 930.85                                                                                         Історичні науки 

 

МЕТОД ТЕАТРАЛІЗАЦІЇ В ОБРЯДАХ ІНІЦІАЦІЇ.  

ІСТОРІЯ ТА СУЧАСНІСТЬ 

 

Аулова В.Д. 

студентка театрального факультету 

Харківська Державна академія культури 

м.Харків, Україна 

Актуальність теми дослідження визначається потребою  вивчення та на-

копичення фактів про театралізовані обряди ініціацій, осмислення минулого, 

ознайомлення з витоками української культури. У своїй сукупності тема підні-

має питання функціонування театралізованих видовищ, мистецтва для мас, 

визначає тенденції їх розвитку, помічає практичні шляхи їх застосування і зна-

ходиться, таким чином, у руслі режисерів масових свят, культурологів при 

розгляді основних проблем культури в реальній соціально-суспільній ситуації 

нашого суспільства останнього періоду. Дослідження методу театралізації в об-

рядах ініціації є досить актуальним, якщо брати до уваги сучасне проведення 

театралізованих дійств, що супроводжують кожне свято. 

Значне місце в соціокультурному сервісі займають різного роду театралі-

зації: театралізовані вистави, театралізовані ігри, театралізовані концерти, 

театралізовані обряди, театралізовані свята і різного роду інші театралізовані 

заходи, головним інструментом створення яких є театральні засоби.  

Слово «театралізація» є відносним новоутворенням. Тим не менше, недостат-

ньо визначивши цей термін, театралізацію позначають як певний феномен, 

пов'язаний сьогодні, в основному, або з навчальним процесом ,або з масовими 

святкуваннями, як режисерський метод організації театралізованих вистав. 

Театральність сьогодні пов'язують найчастіше з життям і розуміють як 

«побудову життя по театральним моделям». Театральність - не стільки естетич-

на категорія, скільки життєвий інстинкт. Твір мистецтва твориться з метою 

естетичної насолоди, твір театральності приносить насолоду від «довільного 

перетворення». Театральність  виходить за рамки сцени, пронизуючи і охоп-
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люючи всі сфери життя людини: від ритуальних форм (церква, армія, світський 

етикет) до масштабних історичних акцій. [1.c.358] 

Театралізація відома людству з давніх років. Відтоді людство повністю змі-

нило своє ставлення до видовищ. Для відтворення деяких обрядів ініціації 

застосовувались чи не всі наявні ресурси: вогонь, звук, світло, зброя і т.д. В основі 

театралізації лежало бажання влади шляхом театралізованих вистав обрядів заля-

кати народ та підкорити його. Театральність була властива і архітектурі. 

Світловими театралізаціями можна назвати театр феєрверків. Театральними за-

собами був насичений «шкільний театр» духовних навчальних закладів Польщі, 

України, Росії. Застосовувалися ефекти дії: переодягання (чоловіків - в жінок); 

крадіжка; шахрайство; побої; гра жестами; битви; криваві сцени; танці (сатирів, 

офіцерів); пародіювання (богослужіння).[1.c.400] 

Шлях образного вирішення в театралізації завжди йде від граничної конк-

ретизації, персоніфікації героїв сценарію (особливо - в кожному з його епізодів) 

до узагальненого, символічного, збірного образу, що виражає саму ідею свята. 

Багато ініціацій пов'язано з врученням будь-яких предметів і символів. До них 

можна віднести вручення символу професії молодим робітникам, вручення сту-

дентського квитка першокурсникам при проведенні урочистого посвячення в 

студенти, вручення символів майстерності досвідченим майстрам на їх ювілеях, 

вручення символічного ключа, вручення символічних значків і т.п.[2.c.653] 

Театралізація перетворює в мистецьку подію такі масові заходи, як посвята 

в студенти, в будь-яку спеціальність, підведення підсумків змагань, святкування 

знаменної дати в житті міста, країни і т.д. Тяга до злиття мистецтва з життям хара-

ктерна для суспільства, і завдання культпрацівників допомогти цій масової тязі до 

мистецтва реалізувати себе, а для цього - опанувати конкретною методикою теат-

ралізації, освоїти найважливіші її прийоми і форми. Сутність театралізації як 

образного, документально-художнього уявлення висуває і таку важливу методич-

ну вимогу: у сценарній розробці будь-яка подія, будь-яке, навіть загальне свято 

повинні бути конкретизовані, показані на основі трудових і громадських справ, 

фактів, інтересів тієї спільності людей, в якій дана подія відзначається.[3 c.164] 
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Література: 
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____________________________________________________________________ 

Історичні науки 

 

НЕДЕРЖАВНІ ТЕАТРИ ХАРКОВА У ТЕАТРАЛЬНОМУ ПРОЦЕСІ 

УКРАЇНИ  

 

Галушкіна М. В. 

студентка театрального факультету 

Харківська державна академія культури 

Україна 

Обґрунтування обраної теми для проведення дослідження обумовлюється 

зростом популяризації недержавних театрів, не тільки серед учасників театра-

льного недержавного руху (беруться до уваги всі учасники процесу створення 

театрального продукту), а й серед глядачів. На сьогоднішній день у Харкові на-

раховується більше 30 недержавних театрів з власним репертуаром, окрім того 

— учбові театри при спеціалізованих ВНЗ, а також велика кількість аматорсь-

ких молодіжних гуртків. 

Відлік активізації недержавного театрального руху у Харкові можна спів-

віднести зі студійним рухом, що охопив територію колишнього Радянського 

Союзу на початку 70-х років ХХ століття. Поява так званих експерименталь-

них, альтернативних театрів, театрів-лабораторій, спровокованих періодом 

«застою», триває і сьогодні. 
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Першою театральною студією Харкова стало студентське мистецьке 

об’єднання, що було створено на базі ХПІ та мало назву «Синт-63». «Синт» — 

від слова «синтетичний» — мав за мету органічне поєднання для створення 

унікального театрального продукту. Найвідоміші вистави студії, це «Хіросіма», 

«20 хвилин з Брехтом», «Чорна шкатулка», «Клоп», «Баня». Вистава «20 хви-

лин з Брехтом» принесла театрові надзвичайний успіх та загально Радянську 

відомість завдяки перемозі на Всесоюзному конкурсі студентських театрів.  

Наступний театр, що вартує уваги, є театр «Рампа», до складу якого вхо-

дили переважно актори державних театрів Харкова. «Рампа» виокремлювалась 

створенням вистав, які тяжіли до естрадного мистецтва. Цей театр надавав мо-

жливість молодим артистам пробувати себе у різних мистецьких напрямах, 

незвичних для них. Також, формат, у якому працював театр, був справжнім 

«життєдайним полем» для дебютів молодих акторів, музикантів, співаків. Сьо-

годні «Рампу» можна було б назвати «творчим простором» для існування 

універсальних артистів та створення поліжанрових мистецьких продуктів. 

«Театр на вулиці Карла Маркса» — ще один театр Харківський театр, що 

вартує уваги. Оскільки це був один із перших театрів етапу студійного руху, він 

притримувався позиції відродження «здорового» творчого процесу, з викорис-

танням пошукового етапу при роботі над виставою, із залученням до роботи но-

вих віянь суміжних мистецьких сфер. Однією з найяскравіших та найбільш від-

мічених у пресі, стала вистава «Коли сяють світанкові зорі» за п’єсою О.Галіна. 

Окрім трьох вищезазначених театрів, у Харкові наприкінці ХХ століття, а 

саме до часів перебудови, існували ще такі театри, як «Фарс», «Детектив», 

«Камерний театр», театр «Мадригал» та ін. Відмітимо, що театр «Мадригал» 

веде активну мистецьку діяльність і сьогодні, на відміну, від інших театрів того 

періоду, які, нажаль, припинили роботу з тих чи інших причин. 

Література: 

1. Керцер Гарри. «СИНТ-63». Жизнь человеческого духа. След. / Харьков: 

Фолио, 2008, 398 с. 

2. Гланц. О. Рампівці // Український театр, 1974, №5, с. 27 



9 
 

3. Георгієва О. Розмова з режисером про прозу життя // Ленінська зміна, 

1989, 24 черв. 

____________________________________________________________________ 

УДК 657              Історичні науки 

 

ІСТОРИЧНА ПАМ’ЯТЬ ЯК ВАЖЛИВА ПЕРЕДУМОВА  

ПЕРСПЕКТИВНОГО РОЗВИТКУ СУЧАСНОЇ ІСТОРИЧНОЇ НАУКИ 

 

Мазурок Р. Г, 

Викладач  

Рівненського економіко-технологічного коледжу 

м. Рівне, Україна 

          Сучасна історична наука формується під впливом різноманітних чинни-

ків. Активний  перебіг подій у сьогоднішньому світі є чи не найголовнішим 

рушієм для  переосмислення важливих процесів та явищ і відповідного їх дос-

лідження і введення в науковий обіг. З отриманням Україною незалежності 

кардинально змінюється відношення до історії, і цю зміну ми можемо спостері-

гати і на сучасному етапі. Насамперед слід зазначити, що в 90-х роках минулого 

століття виникли умови, які стали сприятливими для розвитку історичної дум-

ки, цьому і сприяла свобода слова і політичний лібералізм, внаслідок чого 

виокремлювалися сучасні історичні концепції.  

        Численні спроби істориків зламати та перемінити радянську історичну 

концепцію зазнали успішних звершень.  Тут можна виокремити І. Колесника, 

С. Плохія, Я. Ісаєвича, о. Субтельного, О. Пріцака та інших. Ці та ряд інших 

вчених-істориків намагалися показати, що можна і навіть треба мислити по-

іншому, звільнившись від про радянського історичного минулого, адже відбу-

лися зміни у переосмисленні моральних цінностей суспільства. Відхід від 

радянської тоталітарної системи на початку 90-х років має вплив на проведення 

досліджень з історії й на сьогоднішній день.  

       Сучасне суспільство, шукаючи причини існуючого стану речей, вдається до 

заглиблення у минуле і намагається віднайти там пояснення проблем сучаснос-
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ті. І все частіше історія ототожнюється з пам’ятологією, актуальними стають 

дослідження історичної пам’яті [2, с. 158]. Така чільна  увага до історичної 

пам’яті спостерігається на межі тисячоліть і пояснюється, як зазначає у своїй 

монографії Лариса Нагорна, «поворотом до пам’яті» [3, с. 111]. Огляд та аналіз 

досліджень, присвячених історичній пам’яті, дає змогу говорити про так званий 

своєрідний науковий та політичний бум до історичної пам’яті, і навіть про пе-

ресичення від ажіотажу навколо нього. В результаті цього виникають різні 

наукові дискусії щодо самої суті історичної пам’яті. Тут варто зазначити думку 

відомого французького фахівця з проблем пам’яті Ж. Мінка: «смисли, що сто-

суються пам’яті, більше пов’язані з бажанням таврувати, дискредитувати 

супротивника, здійснити перегляд історичних матеріалів, змінюючи в них вер-

дикт, грати на конфліктному минулому в сьогоднішніх політичних змаганнях» 

[1, с. 64].  Така відверта позиція, сприйнятлива для політологів, все ж не дає ві-

дповідь на запитання про місце і роль пам’яті в історичній науці. Історія щільно 

пов’язана з пам’яттю, яка виступає для історії системою уявлень про минуле, 

цілісним комплексом знань, який може зазнати трансформації в результаті  

об’єктивних чи суб’єктивних чинників. Тому вчені-історики приділяють фено-

мену пам’яті значну увагу і намагаються забезпечити її збереження та точну 

передачу між поколіннями.  

         Ряд вчених часто у своїх дослідженнях звертають увагу на взаємодію 

пам’яті та історичної науки. Варто підкреслити, що історія і пам’ять генетично 

поєднані і на побутовому рівні перебувають на одній площині.  Проте існують 

протиріччя, наукові суперечки з даного питання. Одні вчені наголошують, що 

пам’ять є органічною частиною історичної науки. Тут можемо відмітити  Кши-

штофа Поміана, який у своїй статті «Від історії,частини пам'яті – до пам'яті, 

об’єкта історії», обґрунтував свою  думку: «…пам'ять, з самого початку потра-

пила у пастку трансцендентних сил, де проблеми правдоподібності вважаються 

вже розв’язаними. Звільнити пам'ять від залежності, ґрунтованої на вірі, допо-

могло книгодрукування; лише з його появою історія перестала бути частиною 

пам'яті, а навпаки, пам'ять стала частиною історії» [2, с. 159].  Інший вчений П. 
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Рікер майже погоджується з Кшиштофом Поміаном, проте називає його дещо 

категоричним. Роздумуючи над проблемою взаємодії історії та пам’яті, вчений 

наголошує: історія  намагається приписати пам’яті статус свого об’єкта, які до-

сліджуються разом з іншими. Проте не варто забувати про колективну пам’ять, 

яка має «ширші можливості  пригадування порівняно з тими, які історик може 

цілком не осягнути» [5, с. 248].    

         Не можна оминути увагою і той факт, що вагомий вплив на взаємозв’язок 

пам’яті та історії має політика та ідеологія. Тут мало місце перетворення історії 

на «мнемо історію» з акцентуванням на «місцях пам’яті», під якими розумілися 

пам’ятники, рукописні тексти, ритуали тощо [4, с. 41]. 

    Розмірковуючи над складними відносинами пам’яті та історії, необхідно до-

тримуватися критичної позиції щодо спогадів чи традицій, об’єктивно 

оцінювати факти та події. В протилежному випадку будемо мати справу зі спо-

твореними історичними уявленнями та знаннями, а такий шлях веде до 

міфологізації [6, с. 58]. 

          На думку Н. Яковенко, «історична пам’ять колективне уявлення про ми-

нуле, фундамент національної ідентичності» [7, с. 339]. Колективна історична 

пам’ять є фундаментом консолідації суспільства, адже завдяки даному феноме-

ну народи відрізняються один від одного. 

        Отже, сучасна історична наука повинна не ігнорувати механізм історичної 

пам’яті, науковці, історики мають шукати можливості уникнення конфліктних 

точок у відносинах пам’яті та історії. Перспективний розвиток історичної науки 

невіддільно пов’язаний з концепціями минулого, і пам’ять тут не має бути ви-

ключенням. 

Література: 
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Одним з актуальних питань удосконалення процесів як у сфері управлін-

ня державною структурою, так і у менеджменті приватного підприємства, є 

прискорення та впорядкування обміну між суб’єктами відносин юридично ви-

значеними відомостями, які зазвичай подаються у вигляді документів. 

Одночасно з цим, важливою умовою для створення ефективних механізмів ко-

мунікативної взаємодії суб’єктів управління та суспільних груп є 

інформатизація цих документаційних процесів. 
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Поряд з традиційними документопотоками, СЕД мають низку переваг, 

серед яких найважливішими є вирішення проблеми централізованого відслід-

кування руху документів в реальному масштабі часу, висока компактність 

архіву, економія паперу та висока швидкість пошуку і одержання інформації 

[21].  

Та все ж існують значні проблеми повноцінного впровадження електрон-

ного документообігу в системі менеджменту підприємства:  

 неузгодженість українського законодавства з міжнародним у сфері еле-

ктронного документообігу. Наприклад, Закон України «Про електронний 

цифровий підпис» не відповідає європейським вимогам. Відсутність чіткого 

визначення понятійно-категоріального апарату щодо властивостей та можливо-

стей елетронного підпису («посиленний електронний підпис», «кваліфікований 

цифровий підпис» тощо), як основного реквізиту електронного документа, 

ускладнює процес якісного впровадження СЕД. Разом з тим, на думку Т. Оме-

льченко, навіть дії у напрямку відповіданості міжнародним стандартам не 

забезпечить швидкого ефекту впроваження нових відносин у сфері електронно-

го документообігу через відставання розробки підзаконних нормативно-

правових актів.   

 недоопрацювання законодавчої нормативної бази у питанні надання 

електронному документу як об’єкту електронного документообігу юридичної 

сили. Електронний документ має юридичну силу лише за наявності 

обов’язкових реквізитів, наявність яких є підставою для обліку такого докумен-

та. Проте переліку таких реквізитів, окрім електронного підпису у базових 

нормативних актах не наведено.  

 практика паралельної маршрутизації паперового та електронного до-

кументообігу досить часто спричиняє порушення основних принципів 

документообігу, зокрема принцип однократності у реєструванні документів. 

Досить часто електронні документи, що мають правові наслідки, супроводжу-

ють паперовими копіями з «реальним підписом». Та варто розуміти, що метою 

СЕД є не викорінення паперових документів, а створення ефективного середо-
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вища керування і функціонування підприємства (установи). Тому важливо роз-

друковувати виключно кінцеві продукти роботи – повністю підготовленні 

паперові документи.   

 проблема захисту та довгострокового зберігання електронних докумен-

тів у архівах, підтримка їх в актуальному стані та забезпечення доступу до них. 

По-перше, варто звернути увагу на питання, пов’язані з розмежуванням прав 

доступу користувачів до інформації. Наприклад, працівник, що працює на діля-

нці занесення в програму даних про надходження запитів від громадян, не 

повинен мати можливості ознайомлюватися з інформацією, робота з якою не 

передбачена його посадовими обов’язками. По-друге, необхідно забезпечувати 

захист електронного документа і його реквізитів від випадкових чи навмисних 

змін у документі після його формування і набрання юридичної сили, а також 

захист електронного документа під час його зберігання в електронному архіві.  

 введення електронних документів у практику роботи підприємств чи 

установ тісно пов’язано з необхідністю реформування практичної роботи пер-

соналу. Занадто кардинальний, революційний перехід від традиційного до 

електронного документообігу спричинить зниження ефективності праці у спе-

ціалістів діловодних служб та призведе до серйозних проблем в управлінні і 

навіть до дезорганізації діяльності на підприємстві. В той же час поступовий 

перехід до інформатизації діловодних процесів потребує спеціальної підготовки 

та значних фінансових затрат [1].  

Таким чином, перед розгортанням СЕД необхідно виважено оцінити го-

товність всіх суб`єктів прийняття рішень до нових інформаційних технологій 

[2, с. 37].  

Література: 

1. Омельченко Т. Нормативно-правова база електронного документообігу 

[Електронний ресурс] / Т. Омельченко, Н. Джанджгава. – Режим доступу: 

http://www.nbuv.gov.ua/ehttp://www.nbuv.gov.ua/e-journals/ITZN/em4/content/07-

otgcde.htmjournals/ITZN/em4/content/07otgcde.htm. 
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Одним із найрезультативніших шляхів удосконалення виробничих i торгі-

вельних відносин, зниження витрат, підвищення якості та конкурентоспромож-

ності продукції є стандартизація. Вона встановлює правила, загальні характе-

ристики або принципи стосовно різних видів діяльності та її результатів 

(продукції, процесів, робіт, послуг). Розробляючи i приймаючи доступні широ-

кому загалу нормативні документи, стандартизація насамперед спрямована на 

досягнення оптимального ступеня впорядкованості. Це стає можливим в тому 

випадку, коли нормативні документи базуються на досягненнях науки i техніки, 

а також практичного досвіду i створюються всіма зацікавленими сторонами з 

урахуванням потреб суспільства в цілому. 

Головна мета стандартизації – оптимальне впорядкування об’єктів стан-

дартизації для прискорення НТП, збільшення ефективності виробництва, 

підвищення якості продукції, удосконалення організації управління народним 

господарством, розвиток міжнародного співробітництва i співпраці в економіці, 

науці i техніці 

Відповідно до основної мети стандартизація має різноманітні завдання 

(рис. 1.1). 
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Рис. 1.1. Завдання стандартизації [18] 

 Основним завданням стандартизації є розробка i створення системи нор-

мативної документації, яка визначає прогресивні вимоги до продукції, що 

виготовляється для потреб народного господарства, населення, експорту та 

оборони країни, до її розробки, виготовлення та застосування, а також забезпе-

чення контролю та нагляду за правильністю використання цієї документації.  

Основними функціями стандартизації є такі: (рис. 1.2.) 

Варто зазначити, що y сучасному світі стандарти існують y динамічному 

та змінному середовищі. Загальними рисами розвинених економік сучасності є 

оновлення продукції та технологій, технологічні прориви та руйнація традицій-

них меж галузей, а також занепад одних сфер життєдіяльності та стрімкий 

розвиток нових. Водночас для них характерне i глибоке протиріччя, яке є од-

ним із «прихованих двигунів» сучасного ринку, а саме – глобальна 

стандартизація виробництва в умовах індивідуалізації споживання. На практиці 

наслідком цього є постійна наявність чималого попиту на вироби, які виходять 

за межі традиційних, стандартизованих рішень. Усе це спричиняє деякі вимоги 

до стандартизації, що, зрештою, i зумовлює її динамізм. Проте, потрібно не 

лише розроблювати новітні стандарти, в основі яких лежать досягнення науки i 

техніки, але й підтримувати на належному рівні діючі стандарти, не допускати 

відчутного відставання вимог стандартів від, перш за все, прогресу технологій. 
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Рис. 1.2. Основні функції стандартизації [1, с. 70–75] 

Сьогодні практично в кожній країні з метою організації та координації 

стандартизації i суміжних видів діяльності створюється спеціальний орган – 

національний орган стандартизації. Головною його функцією є розробка та 

прийняття нацстандартів, що є доступними для широкого кола користувачів. 

Національний орган має право бути членом міжнародних i регіональних асоці-

ацій та організацій зі стандартизації, а також представляти інтереси держави в 

цих структурах. 
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УМОВАХ ІНКОРПОРАЦІЇ РОСІЙСЬКОЮ ІМПЕРІЄЮ 

 

Потєхін А.М., 

учень 10 класу 

Кіровоградський обласний навчально – виховний комплекс (гімназія-

інтернат – школа мистецтв) 

м.Кропивницький, Україна 

Вітчизняна історична регіоналістика переживає нині своєрідний бум ло-

кальних досліджень. У руслі відродження української ідеї, яке розпочалося на 

початку минулого століття, відбувається історичне переосмислення важливих 

історичних процесів, одним з яких є період активної колонізації та господарчо-

го освоєння Буго – Дніпровського межиріччя козаками. Недостатнє вивчення 

цього періоду породило в сучасній краєзнавчій літературі тезу для величезної 

кількості містечок та сіл про прямий зв'язок із виникненням населеного пункту 

у XVIII-XIX ст. та російською колонізацією. Такий стереотип, підігрітий зов-

нішньою агресією підтримує не тільки російсько-український конфлікт (від 

збройного протистояння - до протиставлення наративів), а й внутрішню розко-

лотість суспільства. До того ж, актуальність дослідження посилюється  

вагомою складовою як дискурс щодо т.зв. «Новоросії». 

Об’єктом же нашого дослідження є козацький зимівник, слобода Вольно-

стей Війська Запорозького та Гетьманщини, предметом – їх економічна 

діяльність та реакція на інкорпорацію Російською імперією. 

Утвердження нового, значно гнучкішого від попередніх, погляду на регі-
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оналізм відкриває шлях до осмислення багатоаспектності його проявів у реаль-

ному житті. Тому, мета наукової роботи полягає в комплексному дослідженні 

колонізаторської та господарської візії козацьких зимівників та слобід на тери-

торії Буго-Дніпровського межиріччя в умовах інкорпорації Російською 

імперією на основі зібраних та систематизованих джерел. 

В контексті вивчення цього питання, слід зупинитись на джерельній базі, 

яка дозволяє розглянути специфіку часу і географічного положення. Підґрун-

тям для цього є матеріали Фонду рідкісних та цінних видань Обласної 

універсальної наукової бібліотеки ім. Д. Чижевського та Державного архіву Кі-

ровоградської області, де чисельно переважають документи середини та кінця 

XIX ст. Основними ж джерелами для вивчення руху населення на території 

Бyго-Дніпровського межиріччя залишаються локальні ревізії та метричні книги 

[1,2]. 

Що ж стосується огляду історіографії, слід відмітити таких науковців як: 

А.Скальковського, Д. Яворницького, Н. Полонську – Василенко; представників 

соціально-економічної школи: В. Голобуцького, О.Дружиніної, В.Кабузана; ре-

гіоналістів та краєзнавців: А. Пивовара, Я. Верменич, О. Мірущенка та ін.. 

Значним є й внесок співробітників Національної Академії Наук та Інституту 

української археографії та джерелознавства ім.. М. Грушевського, силами яких 

було видано п’ятитомний монографічний цикл «Архів Коша Нової Запорозької 

Січі», що містить автентичні козацькі документи, серед яких є й «Відомість про 

кількість козаків та їхніх наймитів, які знаходилися в зимівниках і на промис-

лах на території Бугоґардівської паланки», що була складена козацькими 

канцеляристами [3, с. 288 - 289]. 

Одначе, проаналізована нами історіографія вивчає лише частково госпо-

дарську місію зимівників, тому постає необхідність ґрунтовного дослідження 

специфіки ведення козацького господарства безпосередньо в умовах російської 

експансії XVIII ст.. При всій актуальності та затребуваності, цей період історії 

Буго-Дніпровського межиріччя є маловивченим, губиться роль зимівника та 

його економічної складової. 
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На шляху дослідження цього проблемного питання, нами було розглянуто 

чисельний склад зимівників та козацького господарства на основі опублікова-

них архівно – статистичних справ Гетьманщини та Вольностей Війська 

Запорозького [4, с.168-186, 111-115; 3, с. 288 - 289]. Аналіз цього матеріалу до-

зволив нам з’ясувати, що Буго-Дніпровське межиріччя, на момент свого 

поглинання Російською імперією не було пусткою, а вже було колонізовано ко-

зацтвом ще з кінця XVII ст..  

Розглянуто економічний вплив опосередкованого втручання Російської 

імперії в територіальні межі Вольностей Війська Запорозького. Застосовуючи 

принцип міжетнічної неприязні, що поглиблювалась у господарських конфлік-

тах, російський уряд провадив політику повного поглинання Буго – 

Дніпровського межиріччя [5, с.9; 6, с. 88,91, 94]. Створивши Нову Сербію та 

Новослобідський козачий полк, Росія не тільки намагалась закріпити цю тери-

торію, а й посилити свій економічний вплив. В умовах конкуренції 

виокремлюється основний капітал – людський, у зв’язку з чим зимівник як фо-

рма приватної власності відходить на другий план, чисельно переважають 

слободи із залученням колективного господарства. Незважаючи на ряд перепон, 

зберігається товарна спеціалізація регіонів Буго – Дніпровського межиріччя.  

Важливою, з точки зору наукової розробки теми, є й з’ясування реакції 

козацького господарства на інкорпорацію Російською імперію після ліквідації 

Січі 1775 р.. Розподіляючи землі, на яких вже були козацькі господарства, уряд 

породжував не тільки правові та господарчі конфлікти, а й спричинив до чисе-

льних військових сутичок. Зокрема, на території сучасних Петрівського та 

Новгородківського районів Кіровоградської області, О.Куций та О.Фридрик 

захищали набуту за часів існування січової адміністрації власність, активно чи-

нили спротив російській владі[7, с.191-195; 8, с.1872-1889]. Невдоволення 

власників козацького землеволодіння, посилювалося й митною політикою ад-

міністрації, створенням митних постоїв всередині держави[9, с.174]. Оскільки 

згадані козацькі старшини, які мали свої господарства, позбавлялися вигідних і 

традиційних шляхів збуту своєї продукції, це створювало обурення серед мас. 
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Проте, більша частина козацької старшини та землеволодільців, заохочена де-

якими поступками царської адміністрації, добровільно інкорпорувалася у 

загальноімперську соціально-економічну систему.  

На межі XVIII-XIX ст. козацький зимівник  трансформується в поміщи-

цькі та державні села. Одначе, для підтримки політичної орієнтованості на 

Чорне море, уряд потребує заміни ліквідованого Запорозького Війська іншими 

іррегулярними частинами. З цією метою з колишніх козацьких господарств фо-

рмуються військові поселення, аналізуючи соціальну структуру яких, робимо 

висновок, що найчисельнішою групою залишається козацтво. Це підтверджує 

нашу тезу про виняткове значення запорозької спадщини у соціально-

економічному житті півдня України ХІХ ст. 

В решті – решт, цей черговий експеримент як і Нова Сербія себе не вип-

равдав, і більшій частині населення було знову повернуто статус державних 

селян. Натомість, козацька капіталістична школа, заснована на вільнонайманій 

робочій силі, неурядовій конкуренції на ринку створює сприятливі умови для 

розвитку Південного регіону. Саме тому, державна реформа, розпочата у 60-их 

роках XIX ст. проходила тут з таких успіхом. Завдячуючи земельному простору, 

кріпосне право просто не встигло закріпитись повсюдно і порівняно з централь-

ними губерніями Росії прийняло менш тяжкі форми. Господарство розвивається 

у тому ж вимірі, що й козацьке. На зміну скотарству, набуває більшого поши-

рення рільництво, борошномельна галузь. Таким чином, формуючи поселенські 

традиції, козацьке господарство стає оптимальною формою економічного осво-

єння Півдня й модератором швидкого економічного розвитку у ХІХ ст. 

Література: 

1. Межова канцелярія Єлисаветградського повіту, м.Єлисаветград Єлиса-

ветградського повіту Херсонської губернії: Державний архів Кіровоградської 

області. – Ф. 488, оп.1, Спр.1331 

2. Церква Святої Трійці, церква Успіння Пресвятої Богородиці, м-ко Нов-

городка Олександрійського повіту Херсонської губернії: Державний архів 

Кіровоградської області. – Ф.356, оп.1, Спр.7 



22 
 

3. Архів Коша Нової Запорозької Січі. 1734-1775 [Текст] : корпус доку-

ментів / ред. кол. П. С. Сохань [та ін.] ; Центр. держ. істор. арх. України, НАН 

України, Ін-т укр. археографії та джерелознавства ім. М. С. Грушевського, 

2008. Том 5 - 528 с. 

4. Пивовар А.В.Поселення Задніпрських місць до утворення Нової Сербії: 

в документах середини ХVІІІ cтоліття [Текст]. − К.: Академперіодика, 2003. – 

336 с.  

5. Швидько Г. К. Актові джерела до історії Запорожжя останніх часів йо-

го існування// Південна Україна XVIII-XIX ст. Записки науково – дослідної 

лабораторії ЗАУ. – Запоріжжя: РА «Тандем У», 1999. – Вип.4 (5).  

6. Мірущенко О. Економічний розвиток Запорозьких Вольностей періоду 

Нової Січі. – К., 2015.-216с.  

7. Полонська - Василенко Н. Запоріжжя XVIII століття та його спадщина / 

Наталія Полонська - Василенко. – Мюнхен: "Дніпровська хвиля", 1967. Том 1. – 

397 с. 

8. Эварницкій Д. И. Источники для исторіи запорожскихъ казаковъ / 

Дмитрiй Ивановичъ Эварницкій. – Владиміръ: Типо-Литографія ГубернскагоП-

равленія, 1908. Том 2 – 122 с. 

9. Наукові праці історичного факультету Запорізького національного 

університету. – Запоріжжя: Просвіта, 2009. – Вип. XXVI. – 248 c. 



23 
 

____________________________________________________________________ 

Політичні науки 

 

ТЕАТРАЛІЗАЦІИЯ ПОЛІТИЧНОЇ АКЦІЇ  

THEATRICALIZATION OF A POLITICAL ACTION 

 

Іванова Вікторія Сергіївна  

Науковий керівник: кандидат мистецтвознавства,  

старший викладач кафедри режисури ХДАК  

Набоков Р. Г. 

Харківська державна академія культури України 

Наукове дослідження театралізації політичного життя та драматургічних 

стратегій, досягнення визначених цілей політичними акторами в процесі функ-

ціонування й цілеспрямованої політичної діяльності, набуває сьогодні все 

більш актуального значення, внаслідок потреби вивчення тих специфічних ме-

ханізмів, посередництвом яких політичні інституції, їхні складові, суб’єкти 

політико-владних відносин, політичний порядок загалом набувають характер-

ного символічного значення й продукуються в процесі соціальної взаємодії. 

Саме внаслідок театралізації політичного процесу і відбувається драматургічне 

конструювання образу політичного діяча, та, більш того, поширюються та за-

кріплюються в суспільній свідомості необхідні смисли, образи та ідеї, що 

стають основою й визначають політичну реальність, обумовлюючи політичну 

практику, забезпечуючи стабільність чи, навпаки, детермінуючи глибинні зміни 

в структурі політичної системи [2, с. 46]. 

Важливість дослідження феномену театралізованої політичної акції 

уcучасному політичному процесі обумовлена перформативністю сучасної полі-

тичної боротьби, набуттям рис видовищності й гри. Окрему увагу варто 

звернути і на вагомі механізми театралізації політики, що репрезентують полі-

тичне явище або політичний суб’єкт через міфологізацію, карнавалізацію та 

ритуалізацію політичного простору. Доцільно зауважити, що красномовність, 

уміння переконувати, аргументувати власну позицію й на основі цього схиляти 

більшість до своєї думки споконвіків відігравали важливу роль у політичній 

діяльності [5, с. 204]. 
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Водночас із розвитком засобів масової комунікації, зокрема в постмодерну 

епоху глобальних комунікативних процесів, сфера політики все більше набуває 

характеру яскравого театралізованого дійства, майстерно продуманої п’єси. Тут 

політик – це, насамперед, актор, мета якого – справити позитивне враження на 

глядача, підкорити його й у такий спосіб досягти своїх цілей [3, с. 40].  

В Україні, навіть порівняно з попереднім десятиліттям, відбулися радика-

льні зміни у сфері політичної комунікації. І це також знайшло вияв в процесах 

політичної театралізації. Найважливішу роль щодо режисури політичних акцій 

почали відігравати інноваційні медіа-технології. Останні істотно змінюють спо-

сіб життя людей, характер організації політичних процесів і процедур, а також 

взаємодії різних сфер інформативного суспільства. Нині вже неможливо уявити 

сучасну концепцію політичних комунікацій без мас-медіа й інформаційних те-

хнологій. Тож однією з ключових особливостей політичної комунікації стало 

використання спеціалізованих інформаційних технологій у драматургії полі-

тичних масових заходів. Не буде перебільшеним висновок, що використання 

інноваційних медіа-технологій у режисурі політичних акцій може перевернути 

уявлення як про систему забезпечення політичної діяльності, так і про тради-

ційні інструменти політичної участі [4, с. 58]. 

Боротьба на сучасній політичній арені є гострою, ідуть у хід різні засоби 

та прийоми, і у всі вирішальні для історії моменти, до політики завжди долуча-

вся театр, тому що він дає змогу ненасильно переконати людину, утвердити у її 

свідомості потрібні політикам цінності та пріоритети. Говорячи про політичні 

акції, необхідно зауважити, що їх становлення було пов’язано з історичними 

подіями, що дали вихід енергії широких мас, заходами, які сприяли становлен-

ню нового політичного режиму та утвердженню ідеології. Часи буремних 

революційних подій становили періоди, коли політикою активно використову-

валися театралізація та основні засоби виразності, і театральна справа була 

поставлена на служіння політичній боротьбі [1, с. 156]. 

У якості прикладу слід навести Майдан Незалежності, що вже двічі грав 

роль великої арени для масових політичних заходів-перформансів: у 2004 році, 
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коли символами-реквізитами протестів першого Майдану («Помаранчева рево-

люція») були помаранчеві стрічки, та у 2014 році, коли симвoлaми протестів 

другого Мaйдaну («Євромайдан») стaли бaрикaди тa шини. Саме другий Май-

дан продемонстрував, як концерти та художні виставки, флеш-моби, 

присутність телекамер − все це за допомоги телебачення та інтернету перетво-

рювало реальне силове зіткнення у тотальну інсталяцію. Майдан, стратегія 

протесту якого продовжуює лінію антиглобалістських соціальних рухів, почи-

наючи з площі Тахрір та Occupy Wall Street, створив безпрецедентний 

політичний випадок самоорганізованого супротиву. Власне Майдан, як масш-

табна протестна політична участь, значною мірою став сукупністю 

різноманітних акцій-проектів політичного перформансу.  
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літична соціалізація, адаптація, державна молодіжна політика. 

Актуальність. Політична культура не тільки віддзеркалює труднощі та 

суперечності сучасного періоду розвитку української держави, але й сама істо-

тно впливає на хід соціально-економічних та політичних перетворень. 

Політична культура людини не є вродженою якістю, вона формується в процесі 

виховання, навчання, праці, спілкування в певному суспільстві з відповідними 

сформованими стереотипами, звичаями, традиціями тощо. Молодь, як відомо, є 

активною соціальною групою, до того ж надзвичайно чутливою до якості сус-

пільно-виховних процесів. Студентська молодь завжди перебуває в центрі 

суспільних інновацій і разом з тим часто стає об’єктом маніпулювання з боку 

різних політичних агентів та політтехнологій. Формування політичної культури 

студентської молоді на сучасному етапі відбувається на тлі значного кола про-

блем суспільства перехідного періоду. До того ж поряд із традиційними ЗМІ 

значно зросла роль Інтернету, соцмереж, блогосфери та інших новітніх комуні-

кативних явищ, які стали повноцінними і потужними чинниками політичного 

процесу, впливаючи і блискавично швидко формуючи суспільну та індивідуа-

льну думку з приводу тих чи інших проблем, об’єктів, явищ, подій. За 

допомогою інтернет-технологій формується нове покоління громадян, які звик-

ли самовиражатися та брати участь в обговоренні будь-яких проблем, 

безкомпромісно висловлювати власну точку зору.  

У зв’язку з вищевикладеним поняття політичної культури студентської 

молоді потребує нового осмислення. 
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Аналіз останніх досліджень та публікацій. Проблемам формування та 

реалізації політики молоді, участі молоді, молодіжних об’єднань у процесах 

державотворення, розвитку громадянського суспільства, ставленню студентів 

вищих закладів освіти до політичних процесів присвячено праці видатних укра-

їнських вчених М.Головатого, В.Головенька, В.Куліка, М.Пірен, М.Перепелиці, 

В.Ребкало, в яких автори в цілому дослідили проблему формування молодіжної 

політики, питання професійної і не професійної участі молоді у політичних 

процесах. Категорія політичної участі як діяльності групи осіб, які керуються 

політичними міркуваннями, як механізму, який формує погляди та пріоритети, 

як процесу, який безперервно змінюється під впливом як внутрішніх чинників, 

так і зовнішніх, розроблена також західними вченими, такими як С.Верба, 

М.Гоела, Г.Алмонд, Р.Даль,  Р.Кловард,  М.Конвей тощо. 

Метою цієї статті  є здійснити теоретичний аналіз поняття політичної ку-

льтури студентської молоді у сучасному суспільстві. 

Результати. Молодь, як рушійна сила суспільства, на кожному етапі його 

розвитку виконує інтеграційні функції, об’єднуючи і розвиваючи досвід попе-

редніх поколінь, сприяючи соціальному прогресу. Це особлива група людей, 

яка відіграє важливу роль в процесі розвитку людства. Молодь є дзеркалом, в 

якому відображається та соціальна дійсність, в умовах якої вона живе. Молодь 

– певним чином є соціальним трансформатором, який дає поштовх для розвит-

ку і змін у глибині суспільного життя, можливо вислизаючи від очей більшості 

громадян держави. Вона є носієм інтелектуального потенціалу, особливих здіб-

ностей до творчості, особливим поглядом на життя, особливим методом 

мислення, а саме головне, що без страху, що ж буде далі молодь є прискорюва-

чем впровадження в практику нових ідей, ініціатив, нових форм життя, 

оскільки вона є супротивником консерватизму та застою у суспільстві. Молодь 

це не традиційна для суспільства група людей, яка є активним носієм нової по-

літичної культури в демократичному суспільстві. [1, с.49]. 

Формування політичної культури на думку багатьох людей в Україні,  не 

може бути дієвим, адже демократія ще не відзначається стабільністю парламе-
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нтський демократизм існує лише теоретично, а вибори не відбивають істинної 

думки народу. Саме поняття «політична культура молоді», як і більш загальне 

поняття «політична культура» сьогодні вживається в досить абстрактних і не 

зрозумілих для масової свідомості значеннях. 

 Політична культура - це історично і соціально зумовлений продукт полі-

тичної життєдіяльності людей, їх політичної творчості, який відбиває процес 

опанування суспільством,  націями,  класами, іншими соціальними спільнотами 

та індивідами - політичних відносин, а також розвиток їх власної сутності і дія-

льнісних здібностей як суб’єктів політичного життя. 

 Політична культура українського народу на сьогодні ще не є цілісною, бо 

відсутні окремі її компоненти, а багато з існуючих мають ще несформований 

характер. [2, с.37]. 

У соціологічних дослідженнях політичної культури громадян України за-

звичай аналізуються такі характеристики, як:  

- інтерес до політики; 

 - рівень обізнаності громадян з конкретними правовими та політичними 

інститутами, найбільш значущими подіями політичного життя;  

- ставлення до них та ставлення до держави та перспектив її розвитку у 

внутрішньополітичному та міжнародному аспектах; 

 - політичні цінності та орієнтації (підтримка певного політичного напря-

му та відповідних політичних організацій); 

 - рівень громадської та політичної участі; 

 - політична ефективність (оцінка суб' єктом своєї спроможності впливати 

на політичні події та рішення). 

Молодь суттєво відрізняється від старших поколінь тим, що вона практи-

чно позбавлена ілюзій, що хтось може за неї вирішити її власні проблеми. Вона 

індивідуалістична та прагматична, щодо сучасної влади досить нейтральна, і не 

пов’язує з нею ніяких сподівань на позитивні зміни. [3, с.110]. 

Молоде покоління ставиться до політики і влади, як до данності, що не 

викликає ні захоплення, ні особливо різких негативних емоцій. Це, перш за все, 



29 
 

проявляється у відстороненості досить значної частини молоді від політичного 

життя. Деякою мірою апатія молоді зумовлена, перш за все, тим, що реформи, 

які проводяться в Україні найболючіше вдарили саме по ній, і тим, що в країні 

відсутня будь-яка осмислена політика щодо молоді як самостійної соціально-

демографічної групи, з тим, що вона, з одного боку, не бачить необхідності 

будь-що кардинально змінювати в оточуючому середовищі, а з іншого – не роз-

глядає політичну діяльність як значущу для себе, знаходячи більш перспективні 

способи і форми самореалізації. У результаті, тотальне відчудження молоді від 

влади, здатне в будь-який момент перерости в активне її несприйняття. 

Нинішня політична ситуація в Україні примушує молодь замислитися над 

багатьма питаннями: як я, молода людина, прийнявши те чи інше рішення, мо-

жу вплинути на ситуацію в країні (регіоні); яку вагу має мій голос на виборах та 

ін. Одним із найважливіших факторів, що здатен підштовхнути цих людей до 

активних громадських дій – впевненість у тому, що своїм вибором і прийнятим 

рішенням вони можуть щось змінити. 

Сучасні політики починають розуміти, що лозунги вже малоефективні, а 

зверненнями та закликами з екранів телевізора молодь не підкориш. Нове поко-

ління більш самостійне, ніж попереднє, і, що найголовніше, має можливість ви-

бору. Просто так голоси не віддасть – з молоддю потрібно працювати. [1, с.94]. 

Досвід останніх десятиліть переконливо доводить, що політичних та еко-

номічних успіхів досягають саме ті держави, які приділяють підвищену увагу 

роботі з молоддю. 

Зараз ідейнополітична зрілість свідомості та культури молоді перебуває 

на суперечливому етапі становлення та утвердження нових політико-ціннісних 

орієнтирів,  переосмислення і переоцінки політичних ідеалів, шляхів участі в 

громадсько-політичному житті навчального закладу, селі, міста, області  в роз-

витку місцевого самоврядування. 

Формування політичної культури молоді залежить від багатьох факторів 

(поглиблення кризи,  труднощі економічних перетворень у країні тощо), що 

впливає на характер і спрямованість цінностей, соціально політичних орієнта-
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цій молоді, рівень і форми її активності. Тому,  на сучасному етапі найбільший 

вплив вбачається через родину, освіту молодіжні громадські та політичні орга-

нізації та ЗМІ. [4, с.98]. 

Висновки. Загалом, нинішній рівень політичної свідомості української 

молоді є ще досить низьким, що негативно позначається і на рівні її політичної 

активності. Рівні політичної активності та свідомості не завжди збігаються. 

Молодь може бути політично пасивною не тому, що вона є політично несвідо-

мою, а тому що не підтримує ту чи іншу форму політичного правління, той 

політичний курс,  який не задовольняє її специфічні потреби та інтереси. Але 

ця пасивність може вмить змінитися політичною активністю, якщо з’явиться 

така політична сила, в якій молодь знайде відгук своїм інтересам. 

Задіяти молодих людей у реалізацію державної молодіжної політики вда-

ється сьогодні за рахунок залучення їх у молодіжні та дитячі громадські 

організації. Такі організації є одним із найбільш важливих соціальних інститу-

тів, що сприяють формуванню громадянського суспільства. Громадські 

організації мають виключні можливості для політичної соціалізації молоді, 

оскільки вони є не тільки ключовими суб’єктами молодіжної політики, що ефе-

ктивно впливає на її формування та реалізацію, але і хорошим кадровим 

резервом для органів державної влади та місцевого самоврядування.  

Отже, політична культура молоді є динамічним феноменом, який форму-

ється під впливом економічних, суспільно-владних, духовних процесів у тій чи 

іншій державі. У свою чергу, від рівня політичної культури молоді залежить 

вплив на різні сфери розвитку суспільства. 
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ВПРОВАДЖЕННЯ УНІФІКОВАНИХ НОРМ ТА СТАНДАРТІВ  

ОРГАНІЗАЦІЙНО-УПРАВЛІНСЬКОЇ ДІЯЛЬНОСТІ В ОРГАНИ  

ПУБЛІЧНОЇ ВЛАДИ 

 

Павловська А. О., 

 аспірант кафедри публічного управління  

та менеджменту інноваційної діяльності ННІ  

післядипломної освіти,  

Національний університет біоресурсів  

і природокористування України,  

м. Київ, Україна 

З початку 90-х років в Україні поступово вибудовується європейська мо-

дель взаємовідносин державної влади і місцевого самоврядування. Європейська 

хартія місцевого самоврядування (далі  Хартія), яку держава без застережень 

ратифікувала 15 липня 1997 р., є ключовим орієнтиром у реформуванні місце-

вого самоврядування та процесів децентралізації в Україні, оскільки містить 

уніфіковані основоположні повноваження та функції органів місцевого самов-

рядування, що пройшли апробацію в багатьох європейських країнах.  

Відповідно до статті 9 Конституції України Хартія є частиною національ-

ного законодавства, проте, до сьогодні її положення не повною мірою 

реалізуються в Україні.  

У Концепції реформування місцевого самоврядування та територіальної 
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організації влади в Україні акцентується увага на тому, що фактично місцеве 

самоврядування здійснюється лише на рівні територіальних громад міст облас-

ного значення, оскільки переважна більшість територіальних громад через їх 

надмірну подрібненість та надзвичайно слабку матеріально-фінансову базу ви-

явилися неспроможними виконувати всі повноваження органів місцевого 

самоврядування [2, с. 28]. 

При цьому ст. 3 Хартії визначає місцеве самоврядування як ―право і реа-

льну здатність органів місцевого самоврядування регламентувати значну 

частину публічних справ і управляти нею, діючи в рамках закону, під свою від-

повідальність і в інтересах місцевого населення‖ [3, ст. 3]. У Всесвітній 

декларації місцевого самоврядування, прийнятій у 1985 р. на Міжнародному 

Конгресі Інтернаціональною Спілкою Місцевих Влад обґрунтовується доціль-

ність заснування системи місцевого самоврядування та зазначається, що 

найкраще саме на місцевому рівні створювати умови для побудови такої гар-

монійної громади, (тобто територіальних колективів людей), до якої б 

громадяни відчували свою належність та відповідали за неї.  

Розбудова української демократичної держави значною мірою залежить 

від налагодження взаємовідносин між органами державної влади й органами 

місцевого самоврядування на місцях, від розширення сфери діяльності органів 

місцевого самоврядування, які здатні активізувати політичний, економічний, 

соціальний, культурний розвиток територіальних громад, забезпечити підви-

щення рівня життя та якості адміністративних послуг, що надаються 

населенню. Ті зміни, які сьогодні впроваджуються, передбачають реалізацію 

принципів субсидіарності, повсюдності місцевого самоврядування, фінансової 

самодостатності, широкого застосування механізмів демократії. Перед нами 

стоїть завдання приведення місцевого самоврядування та територіальної орга-

нізації влади у відповідність до європейських стандартів і виконання взятих 

державою міжнародних зобов’язань у цій сфері [1]. Відповідно, поява Хартії 

була спричинена посиленням різнорівневої інтеграції, у тому числі й на локаль-

но-регіональному рівні, що призвело до необхідності зіставлення систем 
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управління місцевих органів у різних країнах та пошуку уніфікованих підходів 

до подальшого розвитку. 

Згідно ст. 10 Хартії органи місцевого самоврядування мають право, здій-

снюючи свої повноваження, співробітничати та, в межах закону, створювати 

консорціуми з іншими органами місцевого самоврядування для виконання за-

вдань, що становлять спільний інтерес. Це надає їм обопільно можливість 

захищати і підтримувати їхні спільні інтереси. Водночас даною статтею перед-

бачено право співробітничати з органами місцевого самоврядування інших 

держав. По-перше, органи місцевого самоврядування мають право, здійснюючи 

свої повноваження, співпрацювати та у межах закону створювати консорціуми 

з іншими органами місцевого самоврядування для виконання завдань, що ста-

новлять спільний інтерес. По-друге, Хартія надає право органам місцевого 

самоврядування бути членом асоціації з метою захисту і заохочення їхніх спі-

льних інтересів, а також бути членом міжнародної асоціації органів місцевого 

самоврядування, що визнається кожною державою. По-третє, органи місцевого 

самоврядування мають право на умовах, які можуть бути передбачені законом, 

співпрацювати з органами місцевого самоврядування інших держав [3]. Основ-

ними суб’єктами такого співробітництва виступають міжнародні неурядові 

організації місцевої влади та органи місцевого самоврядування інших (закор-

донних) держав. 

Необхідною передумовою для здійснення міжнародного співробітництва 

органами місцевого самоврядування є підписання протоколів про наміри, угод 

чи договорів про співробітництво (партнерство, дружбу і взаємодопомогу, спі-

льну діяльність та ін.), у яких закріплюються основні цілі та організаційно-

правові форми спільної взаємодії. Ці документи не є угодами міжнародного ха-

рактеру та відносяться до актів локального регулювання, хоча й укладаються 

між суб’єктами різних держав. Міжнародне співробітництво органів місцевого 

самоврядування має багатоплановий характер та створює систему міжнародних 

відносин на локальному і регіональному рівнях, яку залежно від різних ознак, 
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можна класифікувати та виділити такі організаційно-правові форми міжнарод-

ного співробітництва. 

Виділяють три рівні міжнародного співробітництва органів місцевого са-

моврядування. До першого, загального рівня, належить вивчення, освоєння і 

впровадження власне світових стандартів становлення, розвитку і функціону-

вання самої системи місцевого самоврядування. Це завдання стоїть на порядку 

денному на рівні держави і на рівні самого місцевого самоврядування, в існуван-

ні якого зацікавлені територіальні спільноти. Другий рівень охоплює обмін 

досвідом у веденні місцевого господарства та управлінні локально-регіональни-

ми процесами функціонування людських поселень. Йдеться про вивчення та 

впровадження світових норм та стандартів організаційно-управлінської діяльно-

сті та передових управлінських практик на місцях. Третій рівень передбачає 

становлення та розвиток різнопланового і багаторівневого співробітництва орга-

нів місцевого самоврядування, громадських формувань, підприємницьких 

структур, жителів відповідних адміністративно-територіальних одиниць із зару-

біжними партнерами і виявляється шляхом різноманітних зв’язків. У їх 

впровадженні вирішальну роль відіграють міжособистісні зв’язки. 

Отже Хартія регламентує найважливіші компетенційні і функціональні 

аспекти діяльності органів місцевого самоврядування, закріплюючи відповідні 

рамкові норми міжнародного характеру. Вони мають істотне значення для ста-

новлення і діяльності системи місцевої демократії на території сучасної 

демократичної держави. Без визнання конкретними державами цих норм, що є 

профільними міжнародними стандартами, з допомогою їх закріплення у внут-

рішньодержавному законодавстві й подальшому виконанні, неможливо 

розробляти спільні заходи держав для вирішення проблем становлення і функ-

ціонування місцевих співтовариств і їхніх представницьких органів. Саме тому, 

впровадження організаційно-правових засад місцевого самоврядування повин-

но здійснюватися з урахуванням: 

 комплексного підходу до предмету законодавчого регулювання; 

 послідовності та узгодженості законотворчої діяльності; 
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 апробації законотворчих розробок на практиці, їх погодження з орга-

нами місцевого самоврядування та їх асоціаціями; 

 необхідного фінансового обґрунтування законопроектів.  

У законопроектах щодо розвитку системи місцевого самоврядування в 

Україні необхідно врахувати ці особливості. Доцільно залучати міжнародні 

структури в ході підготовки законопроектів та на стадії їх обговорення. Для 

цього мусять бути досягнуті домовленості між Дирекцією з питань співробіт-

ництва у галузі місцевої та регіональної демократії Секретаріату Ради Європи 

та Верховною Радою України.  

Практика європейських країн свідчить про необхідність проведення кон-

сультацій з органами місцевого самоврядування та їх асоціаціями при 

прийнятті важливих рішень [4, с. 132–139].  
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ПОЛІТИКА ПРОТИДІЇ МЕДІА-ІНФОРМАЦІЙНОМУ ТЕРОРИЗМУ 
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Саган О.В., 

 аспірантка  

Національного інституту стратегічних досліджень 

м. Київ, Україна 

Вперше з хвилею тероризму Німеччина зіткнулася ще на межі 60-70-х ро-

ків минулого століття, який на той час був представлений спочатку тероризмом 

лівого, а згодом й ультраправого та неонацистського спрямування. У сучасній 

Германії терористична загроза пов'язана передусім з міжнародним ісламістсь-

ким тероризмом, основним джерелом якого стали привнесені зовні духовно – 

релігійні цінності та спосіб життя, якими живе велика мусульманська громада.  

Існує низка факторів, які активно впливають на масштаби радикалізації 

суспільства у Німеччині. По-перше, це медіа-інформаційні технології як каталі-

затор процесу приєднання до екстремістських груп. Через доступність для 

широкої спільноти вони відіграють значну роль у поширенні ідеології терорис-

тів. Зокрема, соціальні мережі широко використовуються проповідниками, які 

прагнуть зробити свій контент більш доступним та мати змогу донести його до 

аудиторії, яка знаходиться далеко від салафітської сцени. У якості яскравого 

прикладу можна навести діяльність проповідника П’єра Фогеля, на профіль 

якого у Facebook підписано майже 300 000 користувачів (станом на травень 

2018 року) [1].  

По-друге, джихадисти змінюють тактику відкритої пропаганди на користь 

«молодіжних тем», обираючи у якості об’єкта молодіжну аудиторію. У даному 

випадку медіа-пропозиції ісламістських груп, як правило, не містять закликів 

до насилля, натомість особливого значення набувають найбільш актуальні пи-

тання для життя підлітків та молоді (наприклад проблема відчуження молодих 

мусульман через існування у суспільстві расизму і дискримінації за національ-
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ною ознакою, питань стосовно сенсу життя тощо) [1]. Такий вибір терористів 

легко пояснити, адже серед цільової аудиторії саме підлітки та молодь є най-

більш вразливими до впливу радикальних ідей та терористичної пропаганди.  

По-третє, відсутність підтримки антитерористичної політики держави з 

боку деяких сервісів. Це стосується передусім позиції мессенджера Telegram, 

який на відміну від Youtube, Twitter та Facebook, які зобов’язалися видаляти  

екстремістський і терористичний контент, відмовився співпрацювати. Цим на-

разі активно користуються організації екстремістського і терористичного 

спрямування для пересилання електронних мап, малюнків, креслень, номерів 

фінансових рахунків, інструкцій та іншого матеріалу [1]. 

Вплив вище згаданих факторів призвів до таких негативних тенденцій ні-

мецького суспільства, як ісламізація корінного німецького населення і 

радикалізація частини населення країни, яка належить до мусульманської  гро-

мади. Так, за інформацією Федеральної служби захисту конституції Німеччини 

станом на 2017 рік кількість громадян країни, які належать до ісламської гро-

мади та підпали під вплив радикалів становила більше 10 тис, з них близько 700 

осіб становлять загрозу для суспільної безпеки [2]. 

З урахуванням недоліків державної політики у боротьбі з медіа-

інформаційним тероризмом Німеччина визначила декілька напрямів роботи. 

Йдеться про роботу з молоддю з метою зменшення її вразливості перед пропа-

гандою терористів та застосування комп’ютерних технологій, передусім для 

пошуку і вилучення контенту, який віднесено до суспільно-небезпечного. 

До першого напряму роботи – робота з молодіжною аудиторією – слід ві-

днести наступні заходи:  

1. Контрпропаганда на рівні контенту більше не обмежується лише дер-

жавними ініціативами та спрямуванням на делегітимізацію і заперечення 

екстремістських повідомлень. Передусім це пов’язано з низьким рівнем довіри 

до такої інформації, особливо з боку молоді. Так, наприклад, в Youtube поча-

ли з’являтися відеоролики, в яких особи, які прийняли іслам займаються 

роз’ясненням ідеології салафітів, тим самим протиставляючи вчення солодкій 
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брехні та обіцянкам творців відео про іслам. В основі ефективності такої такти-

ки є ефект протиставлення аргументів [1]. 

2. Розміщення у мережі альтернативної думки особистостей, які користу-

ються популярністю та певним авторитетом, наприклад зірок Youtube [1]. 

3. Розповсюдження критичної медіа-грамотності з метою розвитку в мо-

лоді аналітичних навиків та умінь міркувати під час користування соціальними 

мережами, які відіграють важливу роль у житті підлітків та молоді [1]. 

4. Підготовка матеріалів для освітніх закладів з метою профілактики по-

ширення салафізму та радикалізації серед підлітків та молоді. У перелік 

матеріалів входять робочі листи, пропозиції для уроків, компактна довідкова 

інформація, відеоматеріали, фільми тощо [3].   

Другий напрямок роботи пов'язаний з технологіями, передусім 

пов’язаними з пошуком та вилученням контенту, який вважається суспільно-

небезпечним. З 2007 року в Німеччині Федеральне міністерство освіти і науко-

вих досліджень розпочало фінансування «досліджень у сфері цивільної 

безпеки». Зазначені проекти об’єднали потенціал соціальних та поведінкових 

досліджень, ІТ-компаній та органів поліції [4].  

Крім того однією с основних тем дослідження у сфері безпеки є те, як по-

токи даних у соціальних мережах (Facebook, Twitter, Messenger тощо) можуть 

стати доступними поліції. Для цього використовуються веб-сканери, які збері-

гають та впорядковують вміст Інтернет-сторінок з певної початкової точки. 

Розвідувальні служби вже використовують такі сканери для оцінки ситуації [4].  

Разом з оцифруванням діяльність німецької поліції включила також роз-

рахунки ризиків. З 2016 року ВКА використовує систему прогнозування під 

назвою RADAR-iTE, призначення якої оцінка потенційного ризику ісламістсь-

кої «загрози» [4].  

Інші проекти поєднують кримінологічні та психологічні підходи до по-

шуку "закономірностей радикалізації". RADIG-Z прагне розробити інструмент 

прогнозування, що вимірює ймовірність здійснення у подальшому терористич-

https://www.baks.bund.de/en/node/1144
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ної дії. RISKANT, PANDORA і X-SONAR орієнтуються на програмне забезпе-

чення і почали виконуватись поліцією [4].  

Висновки. По-перше, у сучасній Німеччині основним джерелом терориз-

му вважаються духовно-релігійні цінності привнесені зовні великою 

мусульманською громадою. Головним об’єктом терористів стає найактивніша 

частина Інтернет спільноти – молодь віком від 14 до 20 років. Вікові особливо-

сті молоді та підлітків, властивий їм пошук власної ідентичності, стиль життя 

та відсутність життєвого досвіду робить їх легкою здобиччю для терористів-

вербувальників.  

По-друге, з метою протидії терористичній загрозі влада Німеччини у рам-

ках обраних напрямів роботи здійснила низку заходів: 

- у боротьбі з екстремістським і терористичним контентом в мережі Інте-

рнет замість суто пропагандистських прийомів інформаційного впливу 

перевагу отримали альтернативні погляди та відкрите і живе спілкування;  

- з метою профілактики радикалізації та поширення салафітської ідеології 

здійснюється розповсюдження критичної медіа-грамотності та підготовка різ-

номанітних матеріалів для навчальних закладів; 

- перехід екстремізму й тероризму у медіа-інформаційний простір зумо-

вив необхідність відпрацювання технологій з нейтралізації терористичного 

контенту. 
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За останні роки в Україні, зокрема в Болградському районі Одеської 

oбласті підвищився рівень інвалідизації дітей. Кожна сорокова дитина є інвалі-

дом. Від 7 до 10% дітей, що йдуть до школи, мають проблеми з затримкою 

розвитку мовлення, але при цьому не є інвалідами з різних причин. 

Згідно «Аналізу дитячої інвалідності по Болградському району за 2015 – 

2017 роки»: 

1) в 2015 р. – 2,25%  дитячого населення; 

2) в 2016 р. – 2,38%  дитячого населення; 

3) в 2017 р. – 2,51%  дитячого населення. 

Йде стабільне зростання інвалідизації дітей та і в сусідніх районах. 

Якби у багатьох дітей своєчасно на ранніх етапах виявляли порушення і 

проводили відповідні заходи з їх усунення, то ці діти могли б уникнути інвалід-

ності. Тому, для вирішення цієї проблеми в багатьох країнах світу створюються 

і розвиваються служби раннього втручання. 

Система раннього втручання – система заходів, спрямованих на розви-

ток дітей раннього віку (від народження до 4 років) з фізичними, сенсорними, 

психічними, інтелектуальними порушеннями розвитку або ризиком виникнення 

http://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/212256/materialien-fuer-die-paedagogische-praxis
http://www.bpb.de/politik/extremismus/radikalisierungspraevention/212256/materialien-fuer-die-paedagogische-praxis
https://www.heise.de/tp/features/Predictive-Staatsschutz-4096468.html
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таких порушень та орієнтованих на підтримку батьків чи законних представни-

ків таких дітей. [1, с.10]  

Це міжвідомча система, в якій взаємодіють Міністерство охорони здо-

ров’я України, Міністерство освіти і науки України та Міністерство соціальної 

політики України. 

Цілі  раннього втручання: 

- раннє виявлення порушень у розвитку немовляти і дитини раннього ві-

ку; 

- забезпечення послуг з розвитку дітей раннього віку, що мають пору-

шення, з метою уникнення можливих затримок в їх розвитку або мінімізація 

цих затримок; 

- формування і розвиток здатності дітей раннього віку, що мають пору-

шення або ризик їх виникнення, до самостійного життя в суспільстві; 

- скорочення витрат на спеціальну освіту дітей і зменшення, таким чином, 

потреби в спеціальній освіті і догляді після досягнення ними шкільного віку; 

- надання допомоги батькам у створенні оптимальних умов для розвитку і 

навчання дитини в умовах сім’ї  і місцевої громади; 

- підвищення компетентності батьків та інших членів сім’ї, що приводить 

до розширення і зміцнення їх можливостей щодо забезпечення особливих пот-

реб своєї дитини; 

- сприяння соціальній інтеграції сім’ї та дитини. [2, с.8] 

Система раннього втручання зазнає певні труднощі в організації і реалі-

зації корекційно-розвиваючих послуг, особливо на рівні селищ і районних 

центрів. 

Перша проблема – територіальна недоступність. Постановка правиль-

ного діагнозу – важливий етап, без якого не може бути організована і 

реалізована програма об’єктивних заходів, спрямованих на корекцію порушень. 

У сільських районах України недостатньо не тільки служб раннього втручання, 

але і діагностичних центрів, спеціального обладнання та вузькопрофільних ква-

ліфікованих фахівців. Батькам дітей з проблемами здоров’я, доводиться 
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звертатися за допомогою до фахівців в обласні центри. Це вимагає часу і фінан-

сових витрат, що не завжди можуть дозволити собі такі сім’ї. Тому, деяким 

батькам легше змиритися з проблемою, або навіть іноді відмовитися від дити-

ни, ніж вирішувати її. 

Другою проблемою є недостатня обізнаність сімей, в яких виховуються 

діти-інваліди або діти, що знаходяться в групі ризику інвалідності. 

Багато батьків, які дізнаються про можливі труднощі життєдіяльності ди-

тини, не знають куди звертатися зі своєю проблемою і як побудувати подальшу 

роботу з її усунення. На жаль, в Україні недостатньо розвинена просвітницька 

діяльність для батьків по догляду за дітьми-інвалідами і їх розвитку. 

В основному, центри раннього втручання застосовують елементи сімей-

но-центрованого підходу допомоги сім’ям дітей з психофізичними 

порушеннями. Робота будується на тісній взаємодії фахівців і батьків. Неба-

жання сімей співпрацювати з фахівцями та приймати участь в корекційно-

розвиваючій роботі – третя проблема. До 60% успіху процесу залежить від зу-

силь батьків: 

1) як вони  сприймають проблему; 

2) яких результатів очікують від корекційно-розвиваючої роботи; 

3) як вони налаштовані на вирішення проблеми; 

4) як сприймають і виконують рекомендації фахівців. 

Четверта, не менш важлива проблема – недостатня кількість фахівців. 

У центрах раннього втручання потрібні кваліфіковані працівники, які мають 

спеціальну освіту. Так як, раннє втручання – міждисциплінарна система, то по-

трібні працівники медичної, освітньої та соціальної сфер: лікарі-педіатри, 

дитячі психіатри, дитячі неврологи, лікарі-дефектологи, вчителі-дефектологи, 

практичні психологи, педагоги-психологи, вчителі-логопеди, вчителі-

реабілітологи, фахівці з фізичної реабілітації і т.д. Причини дефіциту фахівців: 

-  недостатня кількість навчальних закладів, які готують таких фахівців; 

-  недостатній досвід фахівців в даній сфері; 

- недостатні можливості для підвищення кваліфікації та компетенції фахі-
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вців в даній сфері; 

- недостатня кількість фахівців на регіональному рівні, в зв’язку з переїз-

дом людей в великі міста. 

П’ята проблема – недостатньо розроблена нормативно-правова і нау-

ково-методична бази, що пов’язано з питаннями фінансування. Це 

ускладнює організацію таких служб і реалізацію корекційно-розвиваючих пос-

луг. У фахівців виникають труднощі в розробці програм і роботі з сім’ями та 

дітьми. 

Процес корекційно-розвиваючої роботи в службах раннього втручання – 

це «один великий механізм», частини якого повинні працювати заодно на благо 

дітей і сімей. У ньому має бути все продумано, до найдрібніших питань. Служ-

би раннього втручання повинні бути територіально доступні! Батьки 

повинні відчувати, що вони «не одні зі своєю проблемою». Сімей і дітей з пси-

хофізичними порушеннями потрібно оточити підтримкою і допомогою в їх 

нелегкому шляху. 

В організації та розвитку служб раннього втручання важливим аспектом є 

вивчення міжнародного досвіду. Тому, важливе значення мало б проведення 

міжнародних конференцій, семінарів і тренінгів. Кваліфікаційну допомогу по-

винні надавати компетентні в цих питаннях фахівці. 
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ПОЗИЦІОНУВАННЯ НОВИХ ТОВАРІВ І ПОСЛУГ 

У ВИСТАВКОВІЙ ДІЯЛЬНОСТІ: ВІТЧИЗНЯНИЙ ДОСВІД 

 

Зюбіна М. О. 

студентака факультету журналістики 

Київський університет культури 

м. Київ, Україна 

Сучасні реалії розвитку світової економіки та конкурентоспроможності 

провідних держав світу, ставить нові вимоги до розвитку торгово-економічних 

відносин України як на міжнародному так і на внутрішньому ринку. Розвиток 

сучасних технологій у ринковому середовищі, стрімке впровадження сучасних 

інформаційно-комунікаційних систем в процеси виставково-ярмаркової діяль-

ності, використання інноваційних методів та моделей представлення продукції 

та послуг вимагає від експонентів створення нових підходів до підготовки і 

проведення виставкових заходів. 

Мета роботи – провести аналіз сучасних методів позиціонування нових 

товарів і послуг у виставково-ярмарковій діяльності України. 

Дослідженням виставково-ярмаркової діяльності, розробкою теоретичних 

обґрунтувань і необхідного методичного забезпечення в свій час займались такі 

українські вчені, як Т.І. Лук’янець, Е. В. Ромат, С.С. Гаркавенко, А.С. Савоще-

нко, В.І. Фарберов та інші, однак на сьогодні дана область залишає площину 

для подальших наукових досліджень. 

Сучасні реалії функціонування великого, середнього і особливо малого 

бізнесу в Україна і світі, високий рівень конкуренції на ринку товарів і послуг 

змушують виробників вдаватися до різноманітних методів та засобів рекламної 

діяльності. В Україні щорічно проводиться досить велика кількість виставок, 

ярмарок, форумів для залучення нової клієнтської бази та виведення товарів і 

послуг на новий рівень конкурентоспроможності.  

Участь у виставково-ярмаркових заходах це спосіб продемонструвати 
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свої товари і послуги для багатьох компаній, і як наслідок презентувати нову 

продукцію. Однак, участь у таких заходах не завжди допомагає досягти бажа-

ного економічного ефекту. Сьогодні виставки та ярмарки мають багато 

спільних рис. Основними відмінностями між ними є наявність безпосередніх 

продажів на ярмарках, чого немає на виставках. Тому виставка - це показ про-

дукції та послуг промислового та споживчого призначення з метою 

інформування, комунікації та укладання контрактів. Ярмарок є показом проду-

кції та послуг промислового та споживчого призначення не тільки з метою 

інформування, комунікації та укладання контрактів, а й з метою безпосередньої 

їх реалізації. Однак на будь-якій виставці існують елементи ярмаркової торгівлі 

і навпаки[1, с.10]. 

 З кожним роком кількість учасників на виставках та ярмарках постійно 

зростає. Для багатьох компаній виставки це спосіб показати себе, презентувати 

нову продукцію. Але не завжди участь у таких заходах показує той результат 

якого очікує учасник.  

Більшість компаній застосовує яскраву рекламу , робить ставку на видо-

вищність  і т.д. але сьогодні це працює вже не так вдало, доводиться боротися 

за нових замовників.   

Але при грамотно організованій роботі протягом виставкових днів і пра-

вильній підготовці, можливо досягнути бажаних результатів та хороший 

економічний ефект.  

Виставку розглядають як періодичний захід, в рамках якого значна кіль-

кість експонентів за допомогою експонатів демонструють нові товари, ідеї або 

послуги однієї або декількох галузей для інформування потенційних спожива-

чів про свою фірму і її продукцію з метою сприяння продажам.[2, с.130]  

В цілому виставки  дозволяють їх учасникам ефективно вирішувати мар-

кетингові проблеми, перш за все – пов'язані з обґрунтуванням ефективної 

товарної та цінової політики, політики розподілу та просування товарів. Дані 

завдання можна успішно вирішувати, якщо ретельно обґрунтувати необхідність 

участі в тих чи інших виставках, сформувати перелік установ-учасниківна на-
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лежному рівні організувати підготовку і проведення цих заходів, а також ефек-

тивно використати результати, отримані під час виставок.[3, с. 57] 

Виставкова діяльність розвивається нерівномірно на території України: 

більшість виставкових підприємств працюють у великих ділових та інду-

стріальних центрах (Києві, Одесі, Харкові, Львові, Дніпрі,  Полтаві, Запоріжжі), 

а в регіонах виставкові заходи організовують переважно місцеві торгово-

промислові палати або невеликі приватні підприємства. Вкрай низький рівень 

виставкової діяльності демонструють Волинська, Сумська, Закарпатська, Тер-

нопільська, Полтавська області.[3, с.156] 

Для підвищення ефективності виставкової діяльності та позиціонування 

нових товарів і послуг на виставках-ярмарках необхідно розвивати і реалізувати 

маркетинговий супровід виставок-ярмарок: інформаційна підтримка заходу, 

удосконалення методів збору, обробки інформації та загального розвитку про-

цесу управління виставковою діяльністю підприємства або компанії. 

При переході до ринкової економіки у виставково-ярмарковій діяльності 

України відбулися принципові зміни. Суттєво змінилися її цілі та організаційна 

основа. Замість пропаганди науково-технічних досягнень та передового досвіду 

на перший план були висунуті комерційні завдання та висвітлення ринку. Після 

кількарічного падіння виставкової діяльності в нашій країні починає зростати 

кількість нових виставкових організацій та виставкових заходів, розширюється 

виставкова тематика, розвивається конкуренція між виставками та їх спеціалі-

зація. Засновуються підприємства, які забудовують та оформлюють виставкові 

заходи, залучають експонентів, впроваджують рекламне забезпечення, здійс-

нюють різноманітні статистико-соціологічні дослідження. 

На жаль, негативна тенденція скорочення кількості виставок, яка розпо-

чалася у зв’язку зі світовою економічною кризою 2008 року,  продовжується 

також упродовж 2013-2018 років, що зумовлено як внутрішніми, так і зовніш-

німи чинниками. Водночас, завдяки зусиллям, насамперед, Києва здійснюються 

спроби вивести Україну до числа країн з високим рівнем розвитку виставкової 

діяльності.  Лідером у цьому напрямку, безперечно, є  «Київський міжнародний 
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контрактовий ярмарок», основною тематикою якого є  машинобудування, мета-

лургія, литво, металообробка, інструмент, технології обробки поверхні, засоби 

промислової автоматизації та інше.[4, с.320] 

Дедалі більшої ваги і популярності у зарубіжних партнерів набувають та-

кі виставкові заходи, як Міжнародний промисловий форум, Plast Expo UA, 

Addit Expo 3d, «Зброя та безпека», ELECTRO INSTALL, сферами інтересу яких 

є електротехнічна промисловість, приладобудування, електроенергетика, ма-

шинобудування, гірничодобувна промисловість, нафтогазовий комплекс, 

хімічна і нафтохімічна промисловість, залізнична та авіаційно-космічна галузі, 

металургія та інші сфери виробничої діяльності. Значний бум у світі, 

пов’язаний із розвитком  електротранспорту, який позначився і в Україні, зумо-

вив організацію експозиції виставки «PLUG-IN UKRAINE» та проведення 

форумів EV Forum у нашій країні. Ідея організації цих заходів викликана тим 

фактом, що перехід бізнесу на новітні види транспорту виявив певні  проблеми 

з живленням даного транспорту. 

Концепція життєвого циклу виставки як товару дозволяє краще зрозуміти 

й оцінити процес її впровадження і позиціонування, конкурентоспроможність, 

місце на ринку та виробити відповідну маркетингову політику. Від того, на 

якому етапі свого життєвого циклу знаходиться виставка залежить ефектив-

ність участі підприємств у ній. Також етап життєвого циклу виставки може 

впливати на вартість виставкового продукту: на етапі впровадження вона міні-

мальна, а на етапі зрілості – максимальна.[5] 

Отже, прикметною особливістю виставкового бізнесу є наявність мульти-

плікативного та відкладеного (вторинного) ефекту. Відкладений ефект 

виставкової діяльності проявляється у наявності певного часового проміжку 

між моментом проведення виставки та моментом отримання комерційних ре-

зультатів учасниками та відвідувачами виставкового заходу. Виставкова 

діяльність здійснює значний мультиплікативний вплив на економіку міста (ре-

гіону, країни), що проявляється у зростанні обсягів продажу, податкових 

надходжень до бюджетів різних рівнів та розвиток інших суміжних галузей.  
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Для визнання наших виставок за кордоном необхідно підвищити рівень вистав-

кових послуг і сервісного обслуговування, а також розвивати виставкову 

інфраструктуру за міжнародними стандартами. Україна потребує будівництва 

нових експоцентрів, що відповідатимуть сучасним вимогам, а також реконстру-

кції та модернізації інших інфраструктурних об’єктів. Важливим завданням 

також є підвищення кваліфікації персоналу виставкових організацій. Для зрос-

тання інвестиційної привабливості виставкового ринку необхідно: посилити 

вплив виставкової діяльності на науково-технічне та технологічне оновлення 

вітчизняного виробництва; сприяти просуванню на внутрішній і зовнішній ри-

нок товарів і послуг вітчизняних виробників; сприяти активній участі 

іноземних компаній та організацій в українських виставкових заходах для озна-

йомлення з новою технікою і передовими технологіями; залучити інвестиції у 

вітчизняну економіку; активізувати участь українських підприємств та органі-

зацій у різноманітних міжнародних виставках з метою розширення присутності 

вітчизняних товаровиробників на найбільш значних зовнішніх ринках і виходу 

на нові перспективні світові ринки збуту українських товарів та послуг тощо. 
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Розвиток Інтернету обумовив динаміку розвитку новітніх медіа, існуван-

ня яких пов’язано з всесвітніми комунікаційними процесами. Новітні медіа 

нині класифікуються на великий різновид серед яких виокремлено: 

блоґи, сайти, з позиції мережевих ресурсів, інтерфейсу та контенту;  вір-

туальних журналів, що почасти ототожнюються з традиційними медіа;  

Wiki медіа тощо.  

Блогосфера – глобальна база всіх блогів Мережі, призначених для пошуку 

та обміну інформацією, формування та висловлювання своїх думок; це динамі-

чно розвивається соціальна мережа, вузлами якої виступають блоги, а 

сполучними нитками – взаємини між блогерами (авторами блогів) та їх web-

аудиторією [1,c. 24] 

Теми блогів і їх зовнішнє оформлення, як правило, необмежені; немає 

стандартів і в написанні коментарів. Незважаючи на уявний хаос, вона несе в 

собі цілісність і актуальність, чітко реагуючи на події в житті світової спільно-

ти; в ній є ієрархічна структура, згідно з якою обрані блоги є центрами впливу і 

цитування. У блозі пасивний інтернет-користувач виявляється активно комуні-

кує людиною; комунікація стає не просто засобом передачі інформації, 

самовираження, самопрезентації, але й особливим дією [2, c. 84] 

Блогосфера – по суті, живий організм, вона змінюється щодня, з'являються 

нові та цікаві люди, чудові нотатки. Блогосфера - це життя, дихання інтернету [3] 

Під блогосферою ми визначаємо величезну базу існуючих сучасних бло-

гів з усього світу, яка демонструє бачення блогерів з різних питань. Вона 
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містить блоги не тільки різноавторські, але й різнотематичні.  

Зміст блогу – це системна стрічка новин, що відбивається у хронологіч-

ному порядку, а контент відповідає заданій тематиці кожного запису, а 

інтерфейс є зручним для користувача.  

Частотність оновлення блогу залежить виключно від рівня обізнаності ав-

тора, або від бажання бути популярним. Чим частіше оновлюється блог, тим 

досвідченішим є автор у питанні, яке висвітлює, а тематика питань є серйозному.   

Блоги як провідний жанр комунікації мають спільне з традиційними жан-

рами журналістики, а саме епістолярними, адже є прототипом листів чи 

дописів.   

Електронні щоденники у такому випадку виступають не тільки як щоден-

ники, але й листи, які нині є полі адресованими та доступними для маси. 

Нині існує велика кількість блогів, які розподіляються від: персональних 

до корпоративних.  

Блог сьогодні стимулює  розвиток суспільства через впровадження прое-

ктів, ініціатив, та ініціювання актуальної інформаційної обізнаності, продуктів 

та послуг, ініціювання колективної мережевої активності.  

Поява та тотальне розповсюдження блогів стимулювали розвиток гібрид-

них жанрів у мережі.  

Поняття «блогосфера» можна трактувати і у значенні соціальної мережі, 

сформованої користувачами блогів, які читають, коментують опубліковане, 

створюють гіперактивні посилання один на одного; як тісної пов’язаності між 

собою блогерів, що приводить до створення нової субкультури. 

Нині дуже популярними є відеоблог, фотоблоги, блоги літератури та ін.  

Окремої уваги сьогодні заслуговує блогосфера , яку варто трактувати як 

глобальну базу всіх блогів інтернету, що  прагнуть віднаходити інформацію та 

формулювати думку аудиторії з приводу певного питання. 

Традиційні ЗМІ не мають конкурувати, а повинні сприяти динамічному 

розвитку Інтренет-журналістики, оскільки цей прояв діяльності не призведе до 

зникнення традиційних ЗМІ, а тільки сприятиме їх покращенню.  
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В умовах сучасної необхідності глобального захисту своє право на особи-

сте життя, що усе більше ускладнюються з приходом блогосфери та соціальних 

медіа. 

Блогінговий характер сучасної мережевої журналістики набуває обертів. 

Виникають блоги, що реєструються та функціонують на власних доменах, ви-

ключно українською мовою. Вони є досить авторитетними та важливими для 

вітчизняної мережевої журналістики.  

Основними сьогоднішніми конкурентами комерційної блоґерської мережі ви-

ступають інтернет-газети. Не  комерційна блоґерська мережа володіє низкою 

переваг порівняно з онлайновими ЗМІ. 

Блоги – це спосіб швидко передати наболівше, частина масової комунікації з 

відсутніми «…вхідними бар’єрами, які є полем для навмисного поширення не-

достовірної або упередженої інформації. Блоги широко використовуються як 

інструмент маніпуляції та зброя в інформаційних війнах, як, до речі, й тради-

ційні ЗМІ» [4] 

Вітчизняна блогосфера продовжує зростати. Сьогодні їх на терені україн-

ського медійного простору становить 420 тисяч, то зараз їхня кількість вже 

перевищила 500 тисяч. 

На сьогоднішній день український блогер став самодостатнім, він пише 

на українську тематику. З'явилося дуже багато тематичних блогів, спостеріга-

ється відхід від просто щоденників за принципом «що бачу, про те й пишу» до 

більш серйозних тем, що хвилюють суспільство. 

Мережі широкого профілю  систематично оприлюднюють нові вузькосп-

рямовані щоденники, надаючи їх концептуально нової форми. 

Блоґи, що вбачаються з позиції комерційного успіху вирізняються специфічніс-

тю. Таким прикладом можуть бути блоги з професійним сегментом – блоги 

журналістів. 
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УДК 316.3  Соціологічні науки 

 

ПРОЕКТУВАННЯ РЕГІОНАЛЬНОГО МУЛЬТИДИСЦИПЛІНАРНОГО 

ПАРТНЕРСТВА ФАХІВЦІВ – СОЦІОНОМІСТІВ З ПЕДАГОГІЧНОЇ 

РEАБІЛІТАЦІЇ ДІТЕЙ З ОСОБЛИВИМИ ОСВІТНІМИ ПОТРЕБАМИ 

 

Ніколаєв С.С. 

аспірант кафедри загальної педагогіки,  

дошкільної,початкової  та спеціальної освіти, 

Ізмаїльського державного гуманітарного  

університету 

Актуальність дослідження. В сучасних умовах детермінуючого впливу 

інклюзивних процесів у навчальних закладах України підсилюється потреба в 

мобілізації професійних, життєво-творчих, вольових ресурсів мультидисциплі-

нарних команд фахівців-соціономістів, покликаних реалізувати права дітей із 

особливими потребами на включену освіту. Безсумнівно, що на регіональному 

рівні інклюзивний простір постане доступним для «особливих дітей» саме тоді, 

коли педагогічний персонал освітніх установ за місцем проживання буде зоріє-

нтований на взаємодію з педагогами інших закладів за принципом відкритості; 

творчого співробітництва із соціономістами служб охорони здоров’я, служб у 

справах дітей, соціального забезпечення, методичних сервісів, громадських ор-

ганізацій, благодійних фондів та ін. 
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Прийнято розрізняти певне коло психолого-педагогічних проблем дітей із 

особливими потребами, що вимагають продуктивного розв’язання суб’єктами 

регіональних мультидисциплінарних команд (проблеми, що пов’язані зі збере-

женням психічного здоров’я дітей, розвитком особистості, самовизначенням 

вихованців; проблеми, пов’язані з неблагополуччям сім’ї, порушенням прав ди-

тини і насильством; проблеми адаптації та дезадаптації в умовах освітніх 

установ; проблеми, пов’язані з неадекватною та девіантною поведінкою дітей в 

освітньому середовищі; проблеми інтеграції або дезінтегрованості; проблеми, 

пов’язані з конфліктами і морально-психологічним кліматом у школі, мікросе-

редовищі). 

Через це, з метою розв’язання низки проблем дітей, забезпечення їхньої 

комплексної реабілітації, підсилюється значення мультидисциплінарного парт-

нерства соціономістів (зацікавлених керівників, співробітників педагогічного 

колективу, волонтерів та ін.), діючих у форматі ―професіоналів-однодумців‖. 

  Запровадження інклюзивної освіти в закладах комплексної реабілітації області 

та району в підготовці мультидисциплінарного партнерства педагогів до роботи 

в нових інтегративних умовах зумовили вибір теми дисертації. 

Проблеми регулювання системи соціального партнерства досліджувалися 

такими вченими, як: Л. Баккаро , В. Борисов, С. Лібнер, Р. Одонолл, М. Сімоні, 

Г. Фолкнер, О. Грішнова, В.Жуков, Г.Задорожний, А.Казановський, А. Колот, 

В.Комарницький, О.Новікова, О.Мірошниченко, Г. Осовий, В.Смоловик, 

С.Українець та інші. 

Так, зокрема В. Жуков і В. Скуратівський пишуть, що «за своїм змістом 

соціальне партнерство розглядається як система соціально-трудових відносин 

між власником (роботодавцем) та найманими працівниками (профспілкою) за 

участю держави, як арбітра, третейського судді в процесі реалізації їх соціаль-

но-економічних прав та інтересів». 

Інший вчений у галузі соціально-трудових відносин А. Колот зазначає, 

що «соціальне партнерство - це, насамперед, визначення неоднаковості інте-

ресів різних суспільних сил, визнання права кожної групи мати власні 
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економічні інтереси, які можуть не збігатися з інтересами іншої групи. Водно-

час соціальне партнерство – це усвідомлене бажання сторін дійти 

взаєморозуміння, погоджуватися на компроміси, співробітничати в ім'я соціа-

льного миру, що є важливою передумовою поступального розвитку економіки, 

а отже й піднесення якості життя». 

У Проекті Закону України «Про соціальне партнерство» від 10.09.2002 р. 

у ст. 1 дає визначення соціального партнерства як «системи відносин між пра-

цівниками, роботодавцями та виконавчою владою, які виступають сторонами 

соціального партнерства у ході реалізації їх соціально-економічних прав та ін-

тересів, направленої на врахування інтересів працівників і роботодавців 

шляхом взаємних переговорів, консультацій, в досягненні та укладенні сторо-

нами угод, колективних договорів і в прийнятті спільних рішень». Також було 

прийнято Закон України «Про соціальний діалог в Україні» від 23.12.2010 р. 

Так, на нашу думку, сталася заміна поняття «соціальне партнерство» на «соціа-

льний діалог», саме як синонімів. 

Отже, соціальне партнерство - це система методів і спосіб узгодження 

протилежних інтересів, вирішення соціально-економічних проблем і регулю-

вання протиріч між найманими робітниками та роботодавцями (власниками 

засобів виробництва), яке опосередковується участю держави.  

З наведених позицій можна зробити висновок, що соціальне партнерство 

передбачає спільне і колективне вирішення різними соціальними групами та 

створеними ними формуваннями соціально-трудових питань, врегулювання со-

ціальних конфліктів, подолання кризових явищ шляхом проведення 

консультацій, переговорів, укладання договорів тощо. Різновидом соціального 

партнерства є мультидисциплінарне партнерство, що передбачає створення му-

льтидисциплінарної команди фахівців задля розв’язання складної ситуації 

розвитку дитини з особливими потребами. 

Мультидисциплінарне партнерство сьогодні – це принципова необхід-

ність, бо очевидно, що успішно розвивається та установа , яка відкрита для 

співпраці, швидше реагує на суспільні зміни, шукає нові ресурси для просуван-
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ня вперед. Міжособистісна взаємодія в організації - це тривалі чи короткочасні, 

вербальні або невербальні контакти між працівниками всередині груп, відділів, 

команд, які викликають взаємні зміни їх поведінки, діяльності, відносин і на-

станов. Чим більше контактів відбувається між їх учасниками і чим більше часу 

вони проводять разом, тим більш узгодженою є робота всіх підрозділів і органі-

зації в цілому. 

Розвиток мультидисциплінарного партнерства – передумова виходу за-

кладу на якісно новий рівень культурних, соціальних, політичних взаємин із 

громадськими організаціями та органами державної влади і місцевого самовря-

дування, а також суттєвий чинник підвищення ефективності освітніх послуг у 

закладі освіти. Концепція партнерства закладу освіти передбачає здійснення 

постійного пошуку нових ресурсів для задоволення освітніх потреб учнів та їх 

батьків, запровадження інновацій; розробку проектів, програм, що враховують 

інтереси закладу і є корисними для соціального розвитку партнерів. 

На формувальному етапі заплановано такі форми роботи: 

 розробка, апробація і експериментальне впровадження в практику моделей 

системи роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в навчальному за-

кладі, районі, області. 

 апробація моделі професійної компетентності вчителя, який працює з ді-

тьми з особливими освітніми потребами та вироблення умов дидактичного 

забезпечення в системі післядипломної освіти. 

 організація і координація роботи пошуково-творчих груп учителів щодо 

впровадження рекомендацій у практику роботи закладів. 

 вивчення результативності впровадження організаційно-функціональної 

структури науково-методичної роботи з педагогічними кадрами навчального 

закладу, району, області.  

Завершальний етап – підсумковий, на якому проводиться:   

1) підсумковий аналіз і оцінка підготовленості вчителів та психологів щодо діа-

гностування учнів, із метою виявлення дітей із особливими освітніми 

потребами;  
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2) вивчення сформованості готовності педагогів до роботи в умовах інклюзив-

ного навчання;  

3) науковий звіт про наслідки дослідно-експериментальної роботи; науково-

практична конференція з теми «Організаційно-педагогічні умови готовності 

педкадрів до роботи з дітьми з особливими освітніми потребами в закладах з 

інклюзивною формою навчання»;  

4) виставка науково-методичних розробок та друкованої продукції лабораторії 

(посібники, бюлетені, методичні рекомендації, статті, моделі, матеріали з прак-

тики тощо). 

Значущість мультидисциплінарного партнерства для установи вбачаємо у 

наступному: 

 забезпечить підвищення якості виховання, підвищення професійної майс-

терності на основі практичного оволодіння методологією, використання 

Інтернет у навчальних цілях; 

 сформує особистість, готову до адаптації в сучасних соціально-

економічних умовах, підвищить якість культури  управління і взаємодії з 

соціумом через систему проектної діяльності, матиме позитивний вплив 

на розвиток системи мультидисциплінарного партнерства як складової 

частини громадського управління; 

 поповниться методичний фонд: пакет нормативних та методичних мате-

ріалів з соціального партнерства, пакет діагностичного інструментарію, 

педагогічні розробки, соціальні проекти суб'єктів освітнього процесу та 

інші продукти інноваційної освітньої діяльності; 

 будуть сформовані передумови для Інтернет-взаємодії як засобу розвитку 

творчої особистості; 

 спільні заходи у формі соціальних і культурних проектів стануть стиму-

лом у розвитку реабілітаційних установ. 

Основні напрямки організації мультидисциплінарного партнерства уста-

нов комплексної реабілітації: 

- проведення взаємного обміну інформацією; 
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- узгодження планів, заходів і сфер спільної діяльності, способів визна-

чення її ефективності з потенційними організаціями – партнерами закладу; 

- залучення фахівців підприємств, установ та організацій – партнерів до 

проведення профорієнтаційної  роботи; 

- впровадження спільних програм і проектів; 

- участь в організації соціальної практики ; 

- проведення PR-акцій з проблематики мультидисциплінарного партнерс-

тва. 

Однією із суттєвих умов партнерства установи й соціальних організацій є 

дотримання таких принципів: 

 визнання корисності; 

 повага партнерів (бажання ділитися знаннями, навичками, персоналом, 

ресурсами); 

 аналіз спільної діяльності (відкритість, звітність, доступність); 

 відповідальність. 

Всі проблеми розвитку установ спільно із соціальними партнерами вирі-

шуються згідно існуючої нормативно-правової бази нашої держави 

(Конституція України, Закон України «Про освіту», Національна програма «Ді-

ти України», Закон України про «Охорону дитинства», Статуту, Положень, 

Правил, Інструкцій, Наказів, Договорів про спільну співпрацю з окремих пи-

тань в освіті. 

У прагненні сприяти досягненню цілей освіти та реабілітації, забезпечити 

інклюзивну і якісну освіту і освіту в інтересах сталого розвитку,  здійснюється 

координація співпраці на регіональному рівні, приділяючи основну увагу по-

ширенню грамотності вчителів і рівню їх технічного і професійного навчання 

та підготовки. 
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ЗАСТОСУВАННЯ АСОЦІАТИВНО МЕТА-

ФОРИЧНИХ КАРТОК 

Петрусенко Н.О. 

Студентка І курсу магістратури 

Науковий керівник:  проф.  Гуменникова Т.Р. 

Міжрегіональна Академія Управління Персоналом 

 

«Коли ви думаєте про хворобу, ви думаєте про 

життя; коли ви думаєте про смерть, ви думаєте про 

кохання»  

    Ендр Самуелз 

Протягом останніх трьох десятиліть був створений новий унікальний ін-

струмент роботи, який швидко взяли на озброєння, психологи-консультанти, 

психотерапевти, соціальні працівники, бізнес-тренера, коучі, використовуючи 

його як для індивідуальної, так і групової роботи з клієнтами. Це «Метафоричні 

асоціативні карти». Першою з сімнадцяти колод МАК стали «О-карти» (OH 

Cards), що з'явилися в Німеччині в 1985 році. Їх створення пов'язане з іменами 

художника Елі Рамана, психотерапевта Джо Шліхтера і видавця Морітц Егет-

маера [2, с. 20]. 
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Асоціативні метафоричні карти - картинки, розміром гральні карти без 

закріплених стійких значень і інтерпретацій, дозволяють в дуже стислі терміни 

отримати необхідний обсяг інформації для якісної роботи клієнтом. Це зручний 

інструмент для групової та індивідуальної роботи, який можна використовува-

ти про дорослими і дітьми. Карти інтернаціональні і тому сприймаються 

представниками різних культур, підходять для роботи з клієнтами різної статі, 

віку та соціального становища. Використання цього інструменту надає можли-

вість одночасно працювати з емоційної, ментальної та тілесної сферами клієнта, 

створюючи безпечне середовище взаємодії і вільного, безоціночного обміну 

думками. Карти досить швидко поширюються і активно використовуються фа-

хівцями різних країн. Саме тому актуальним є осмислення теоретичних основ 

роботи МАК, узагальнення досвіду практичного застосування карт в індивідуа-

льній та груповій психологічної роботи [1, с. 37]. 

Переваги метафоричних карт: 

1. при роботі із зоровими образами у людини знижується свідома цензура, 

що полегшує роботу з його неусвідомленими підсвідомими конфліктами; 

2. карти дають можливість побачити правдиву картину міжособистісних 

та інших взаємин людини з навколишньою дійсністю і образами, що живуть в 

його внутрішньому світі; 

3. відмінно підходять для роботи з людьми, які погано усвідомлюють свої 

почуття і більше покладаються на факти, ніж на емоції; 

4. допомагають подолати внутрішній опір, яке дуже часто не піддається 

більше ніякої методикою; 

5. відкривають великі можливості для творчості, саморозвитку, самопі-

знання і поєднуються в роботі з усіма відомими методиками психотерапевтів; 

6. універсальна методика, використовувати яку можна практично у всіх 

ситуаціях і в різних вікових категоріях [3, с. 10]. 

Недоліки: 

1. Психолог повинен мати досвід при розмовах з клієнтом та методиками 

застосування МАК, тому на початку буде досить складно. 
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2. Кожна колода має специфічні умови застосування. До них важко прис-

тосуватися [4, с. 30]. 

3. Карти дорогі. Крім того, є карти, що заплутають як психолога, так і клі-

єнта. 

У нашому регіоні техніки застосування МАК будуть мати велике значен-

ня, тому що вони допомагають відновити психологічні ресурси кожної людини. 

Це досить актуально наприклад, для моряків, військо службовців, та ін. Для мо-

ряків робота в море викликає безліч психологічних проблем у тих, хто не може 

йти в ногу з гарячковим графіком і способом життя. Професійні та міжособис-

тісні конфлікти, що виникають між членами екіпажу також ускладнюють життя 

на борту судна. 

Якщо вже казати про військо службовців, то постійна загроза життю, здо-

ров'ю, постійна зміна бойової обстановки, тривалі навантаження, нерідко 

перевищують межі людських можливостей, втрата бойових товаришів, участь в 

жорстокому насильстві по відношенню до ворога мають величезний вплив на 

психіку учасників бойових дій. 

Таким чином, важливими функціями карт в консультативному процесі є: 

• цілеспрямоване дослідження внутрішнього простору клієнта, його про-

блемних зон за допомогою асоціацій клієнта, що виділяються їм образів; 

• метафоричні інтервенції, які допомагають знайти шляхи та ресурси по-

долання проблем [5, с. 34]. 

В консультативному процесі за допомогою МАК досягаються такі ефекти 

як: встановлення довіри; актуалізація переживань клієнта; його саморозкриття; 

встановлення контакту з внутрішніми частинами особистості; дослідження його 

цінностей і мотивів; виявлення витісненого матеріалу; інсайт, рефреймінг, 

структурування проблеми; пошук шляхів вирішення і ресурсів; збагачення осо-

бистих смислів; розширення картини світу; отримання метафоричної 

зворотного зв'язку. Ці ефекти можливі на підставі психологічних явищ, які за-

діяні в МАК: проекції, ідентифікації, асоціювання, инсайтов клієнта, виділення 
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в матеріалі фігури і фону, дисоціації від проблем, зниженні рівня захисних ме-

ханізмів, метафоричного впливу [6, с. 37]. 

Поряд з досить обґрунтованим розумінням теоретичних основ роботи 

МАК, практичні алгоритми застосування карт в індивідуальній та груповій ро-

боті поки залишаються нечіткими і недостатньо аргументованими. Тому перс-

пективу роботи в напрямку «формалізації» методу МАК ми бачимо, по-перше, 

в узагальненні досвіду застосування карт в індивідуальному консультуванні, 

по-друге, в алгоритмізації прийомів індивідуальної роботи з МАК [7, с. 19]. 
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ҐЕНДЕРНА СТЕРЕОТИПІЗАЦІЯ В МАСОВІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Сікорська Вікторія Юріївна 

доцент, кандидат філологічних наук 

Стасюк Анастасія Андріївна 

студентка гуманітарного факультету 

Одеський національний політехнічний університет 

Одеса, Україна 

Всеактуальнішим сьогодні стає питання ґендеру та формування ґендерної 

свідомості людини. Проблеми ґендерної рівності/нерівності, ґендерних ролей 

розглядали різні вчені (Дж. Батлер, Т.В. Говорун, О.М. Кікінежді, У. Ліппман, 

В.В. Макаров, В. Суковата та ін). 

До обговорень і дискусій про сутність «чoлoвічoгo» тa «жiнoчoгo» 

долучаються прeдстaвники різних нaук прo людину. Тому поняття «ґендер» 

стає ключовим, утверджуючи тезу про «перехід досліджень із біологічного рів-

ня на соціальний та відмову від постулату про природне призначення статей» 

[3, с.79]. Відтак, поняття ґендерної ідентичності сприймається як культурне 

виокремлення «чоловічого» і «жіночого», що є продуктами так званого 

«процесу атрибуції ґендеру» [10].  

Ґендер – це один із фактів, що визначає людину як таку і виникає на 

ґрунті біологічної диференціації, що проявляється в її соціостатевій 

ідентифікації на основі соціокультурної ідентичності, у здатності до адаптації 

соціального життя у різних формах. Феміністські антропологи також 

наголошують на соціальній конструкції ґендер. Ґендер інтерпретується як 

організована модель громадських відносин між чоловіком і жінкою, що 

формується на ґрунті головних інститутів суспільства. Отож ґeндeр формується  

шляхом соціалізації, формування сім’ї, систeми ґeндeрних рoлeй, ґендерного 

ототожнення, засобів мaсoвoї iнфoрмaцiї, рoзпoдiлу прaцi. «У суспiльствi 

iснують пeвнi структури, якi спoнукaють людeй дoтримувaтися тих, чи iнших 
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взiрцiв», тому «жiнку хaрaктeризує тe, щo вiдрiзняє її вiд чoлoвiкa, aлe нe 

нaвпaки» [2, с.19].  

Ґендер включaє в сeбe пeвний тип мeнтaльнoстi та тип сoцiaльнoї 

пoвeдiнки, a тaкoж рiзнi фoрми кoмунiкaцiй i пoзицioнувaння сeбe в соціо-

кoмунiкaтивнoму прoстoрi.  

У світлі сoцiaльнo-психoлoгiчних мoдeлей науковці ввaжaють 

мaскулiннiсть i фeмiннiсть пoхiднoю вiд iснуючих у суспiльствi ґeндeрних 

рoлeй, нoрм тa стeрeoтипiв, щo дeтeрмiнoвaнi нaсaмпeрeд сoцioкультурнo i 

нaсaджуються iндивiдoвi у прoцeсi сoцiaлiзaцiї. 

Джудiт Бaтлeр визначає ґeндeр як прoцeс, що кoнструює iдeнтичнiсть і 

окреслює культурнe рiзнoбaрв’я, наголошуючи на поділі на стать і ґендер. 

Якщo скoнструйoвaний стaтус ґeндeру тeoрeтизується як рaдикaльнo 

нeзaлeжний вiд стaтi, тoдi ґeндeр сaм пo сoбi стaє вiльним aртeфaктoм, з якoгo 

випливaє, щo поняття «чoлoвiк» i «чoлoвiчий» мoжуть дoсить лeгкo пoзнaчaти 

жiнoчe тiлo, a «жiнкa» тa «жiнoчнa» тaк сaмo лeгкo мoжуть пoзнaчaти чoлoвiчe 

тiлo [1]. 

Про гендерні стереотипи масової комунікації вперше заговорили у другій 

половині ХХ століття у світлі традиційних уявлень полярних характеристик 

чоловіків і жінок [7]. Окремо слід виділити науковців, які достатньо ґрунтовно 

займаються цими питаннями: О. Залізняков, А. Кириліна, Б. Місонжиков, 

О. Помазан, Н. Сидоренко, М. Скорик, Л. Таран та ін. 

Ґeндeрнi стeрeoтипи, нa думку А.В. Кирилiнoї, є культурнo i соцiaльнo зу-

мoвлeними уявлeннями прo якoстi i нoрми пoвeдiнки прeдставникiв oбoх стaтeй 

[4]. У кoнтeкстi рeглaмeнтaцiї пoвeдiнки oсoбистoстi зaлeжнo вiд її стaтi aнaлi-

зуються стaтeвo-рольoвi стeрeoтипи i ґeндeрнi рoлi прeдстaвникiв oбoх стaтeй.  

Ґeндeрнa рoль – цe стaтeва рoль, щo мaє суспiльнe знaчeння, нeсe в сoбi 

людський дoсвiд, нaкoпичeний у пoвeдiнцi бaгaтьoх пoкoлiнь чoлoвiкiв i жiнoк. 

Ґeндeрнi рoлi нe виникають oдрaзу з нaрoджeнням дитини, a рoзвивaються 

залeжнo вiд багатьoх умoв i чинникiв упрoдовж людськoгo життя. Вiд цьoгo 

зaлeжить хaрaктер життєвогo сцeнарiю людини в рiзнoмaнiтних ситуaцiях. 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D2%90%D0%B5%D0%BD%D0%B4%D0%B5%D1%80%D0%BD%D0%B0_%D1%80%D0%BE%D0%BB%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BE%D1%86%D1%96%D0%B0%D0%BB%D1%96%D0%B7%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
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Протилежну думку висловлює вiдoмий фaхiвeць у гaлузi ґeндeрних 

дoслiджeнь Рoбeрт Кoннeл. Як зауважив вчений, «чoлoвiчa» та «жiнoчa» рoлi 

мoвчaзнo визнaчeнi рiвними, хoчa й рiзними зa змiстoм, aле взaємозaлeжними 

тa взaємoдопoвнювaними. Прoтe ми нe гoвoримo прo «рaсoвi» чи «клaсoвi 

рoлi», oскiльки прoяв влaди в цих сфeрaх сoцiaльного життя є нaбaгaтo 

oчeвиднішим [5]. 

Вiдпoвiдно до устaлeних у нaшому суспiльствi стeрeoтипiв, жiнкaм 

приписується мeншa цiннiсть, нiж чолoвiкaм. Пiдтвeрджeнням цьoгo є виснoвoк 

В.А. Сукoвaтoї, зрoблeний у процесi ґeндeрнoгo aнaлiзу тeми пiдприємництвa в 

мeдia, прo тe, що «пoдiл мaтерiaлiв … виявився дoсi знaчнoю мiрoю 

«ґeндeризoвaним»: у прoгрaмaх, присвячeних успiшним бiзнeсмeнaм, фiгуру-

ють пeрeвaжнo чoлoвiчi iмeнa, тoдi як у нaрaтивaх щoдo бeзрoбiття, сoцiaльнoї 

нeзaхищенoстi, рoзгублeнoстi за умoв кризи – пeрeвaжaють жiнoчi» [9]. 

Здeбiльшoгo ґeндернi стeрeoтипи є суттєвим пeрeбiльшeнням 

вiдмiннoстeй мiж чoлoвiкaми та жiнкaми, в чoму нeoднoрaзoвo пeрeкoнувaлися 

дoслiдники. С. Оксамитна наполягає на штучному спекулюванні відмінностями 

між чоловіками та жінками, опитуючи респондентів щодо оцінки притаманних 

особисто їм різноманітних психологічних характеристик та поширеності цих 

якостей серед жінок і чоловіків загалом. Виявилося, що оцінки одних і тих же 

характеристик, притаманних опитаним чоловікам і жінкам, різняться несуттєво, 

але приписувані спільнотам чоловіків і жінок загалом – істотно [8, с.157-181.]. 

Можемо стверджувати, що ґендерні стереотипи формуються на основі 

виявлення способів, за допомогою яких індивіди і соціальні групи беруть 

участь у створенні соціальної реальності. А відтак ґендер сприймається як тра-

диційно вже вибудувані соціумом відносини за ознакою статі. Тому можемо 

стверджувати, що ґендерні стереотипи базуються на усталеному погляді на 

проблему. Тому в соціальному розумінні жіночі і чоловічі стереотипи поро-

джуються самим суспільством, а отже не існує «жіночого» й «чоловічого» як 

природного, а ґендерні символи створюються внаслідок тривалих соціальних 

комунікацій. 
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Ґендерні стереотипи діють як специфічні ґендерні схеми, що допомага-

ють усвідомленню і сприйняттю людини стереотипно, запам’ятовуючи та 

інтерпретуючи її образ, людини, відповідно до сформованих у неї уявлень про 

маскулінне та фемінне. 

Oснoвoю фoрмувaння ґeндeрних стереотипів є рoзпoдiл ролей за 

стaтeвoю oзнaкoю, критeрiєм якoгo iстoричнo булa й дoсi зaлишається 

бioлoгiчнa здaтнiсть. Тому ґендерна ідентифікація залежить від ознак 

маскулінності й фемінності, що є історично змінними. Основну роль у форму-

ванні психічного статі та гендерної ролі відіграють соціальні очікування 

суспільства, які виникають відповідно до конкретної соціально-культурної мат-

рицею і знаходять своє відображення в процесі виховання, а також в результаті 

сприйняття індивідом матеріалів, що надходять із засобів масової інформації. А 

статево-рольова соціалізація є відбиттям соціокультурного процесу 

формування відповідних стереотипів, де маскулінність і фемінність не є 

ієрархічними, але є фокусуванням на самоцінності індивіда та його ґендерній 

ідентичності в соціумі. Отже, тема є нова, цікава і перспективна, що залишає 

простір для подальшиш наукових міркувань. 
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СУЧАСНА ЗОВНІШНЯ СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА: ОСОБЛИВОСТІ ТА 

СТРАТЕГІЇ РОЗВИТКУ 

 

Яренко Д.О., 

студентка факультету журналістики і міжнародних відносин 

Київський Університет Культури 

м. Київ, Україна 

На сьогоднішній день ефективним інструментом позитивного інформа-

ційного впливу стає соціальна реклама, яка традиційно покликана змінити 

ставлення населення до певних соціальних проблем, а в подальшій перспективі 

сприяти формуванню нових соціальних цінностей. Особливістю сучасного ста-

ну розвитку соціальної реклами в Україні є те, що її виробництво і 

розповсюдження здійснюється не лише державою, а й громадськими організа-

ціями і навіть суб’єктами підприємництва, які частіше стали звертатися до 

проблем соціальної відповідальності бізнесу. Разом з тим слід визнати, що від-

сутність систематичного державного впливу в галузі соціальної реклами на тлі 
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відсутності достатнього досвіду її виробництва і розповсюдження призводить 

до гальмування її розвитку, а також непоодиноких порушень прав громадян і 

юридичних осіб та принципів інформаційних відносин.  

Теоретик А. Брінкман у 30-ті роки ХХ століття, говорив, що при форму-

ванні вигляду міста на нього впливають різні технічні засоби. Він додав до них 

і рекламу. А. Брінкман називав технічні засоби «інженерними звірствами, які 

доводять повну відсутність чуття до художнього твору – вулиці. Нова реклама 

знаходила і своїх прихильників, які прийняли її як неминучий результат еконо-

мічного розвитку суспільства й зуміли передбачити в ній не тільки практичну, а 

й художню цінність. У 1936 році в Німеччині вперше було поставлено питання 

про необхідність цілеспрямованої роботи з художньої організації міської рек-

лами і відкриття спеціальної школи, покликаної готувати фахівців у цій області. 

Таке позитивне ставлення до неї виразилося у створенні чудових зразків рекла-

ми [1, c. 124]. 

Для зовнішньої реклами існує п'ять найбільш важливих вимог: 

1. часто попадатися на очі; 

2. залучати до себе увагу; 

3. бути короткою; 

4. бути легко читається на ходу; 

5. бути зрозумілою [2, c. 8]. 

Через зазначених вимог зовнішню рекламу можна ефективно використо-

вувати тільки для тих товарів (послуг), які можна представити за допомогою 

лаконічного зображення й короткого тексту. Нею можна скористатися для на-

гадування людям про достоїнства відомих товарів і про те, де їх можна 

придбати. 

Так, коло проблем охоплених соціальною рекламою можна розділити на 4 

групи: 

- боротьба з вадами та загрозами, попередження екологічних катастроф 

або небажаних наслідків, декларація доброчинних цілей; 
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- декларація цінностей (здоров’я, робота, кар’єра, сім’я, діти, безпека 

тощо); 

- заклики до перетворень, що базуються на прагненні досягти соціальних 

та індивідуальних ідеалів; 

- соціальна психотерапія. Застосовується у тих випадках, коли негативні 

емоційні стани та почуття є масовими (страх, почуття тривоги, хвилювання за 

власну долю та долю близьких, депресивні стани тощо) [4, c. 7 – 8]. 

Відповідно, місія соціальної реклами – зміна поведінкової моделі соціу-

му. Соціальна реклама є ефективним засобом боротьби з соціальним злом. Вона 

змінює ставлення людей до повсякденної реальності, слідом змінюється і пове-

дінка, і формуються нові соціальні цінності. 

Метою соціальної реклами є гуманізація соціуму та формування мораль-

них цінностей.  

Предметом – ідея, володіння певною соціальною цінністю. 

На противагу від комерційної реклами інформація, що подається у соціа-

льній рекламі не є новою і містить у собі соціально значущу ідею або привертає 

увагу до соціально значущих проблем. Неновизна є принциповою: чим більше 

знає адресат соціальної реклами про тему соціального повідомлення, тим гост-

ріше він реагує на нього, тим результативнішою є рекламна кампанія. Знання не 

тотожне усвідомленню. 

Перше завдання соціальної реклами – усвідомлення. 

Усвідомлення проблеми – це 50% успіху, інші 50% – це дії, спрямовані на 

її розв’язання [4, c. 9 – 10]. 

Відповідно, друге завдання – соціальна реклама має вміщувати ідею, мо-

жливість, варіативність її вирішення. 

Дж. Бернет та С. Моріарті доповнюють поняття реклами, акцентуючи 

увагу на суб’єкті та засобах передачі інформації, тобто зазначають, що «…це 

будь-яка оплачувана форма неособистого представлення та просування ідей, 

товарів або послуг певним рекламодавцем серед цільової аудиторії, здійснюва-

на переважно через засоби масової інформації» [3, c. 17]. 
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Згідно із визначенням, яке вказано у словнику Американської асоціації 

маркетингу, реклама – це розміщені оголошення та переконуючі повідомлення, 

оплачувані в певний час у будь-яких засобах масової інформації комерційними 

фірмами, некомерційними організаціями, державними установами та особами, 

які прагнуть повідомити і/або переконати осіб певного цільового ринку або ау-

диторію про їх продукти, послуги, організації або ідеї. 

Ф. Котлер та К. Келлер розглядають рекламу як будь-яку оплачувану фо-

рму неособистого представлення і просування ідей, товарів або послуг, 

ідентифікованим спонсором через друковані ЗМІ (газети та журнали), радіо та 

телебачення, мережеві носії (телефон, кабель, супутник, безпровідний зв'язок), 

електронні ЗМІ (аудіострічка, відеозапис, відеодиск, CD-ROM, Web-сторінка), і 

дисплейні матеріали (рекламні щити, знаки, плакати) [3, c. 19]. 

Соціальна реклама в Україні існує вже понад двадцять років, транслюєть-

ся провідними каналами українського телебачення та радіо, Інтернетом, 

друкується в пресі, з’являється на вулицях. На відміну від комерційної реклами, 

метою якої є стимулювання збуту певного товару та отримання прибутку, ме-

тою соціальної реклами, є пропагування людських цінностей, таких як сім’я, 

материнство, незалежність з метою зміни моделі поведінки особистості. Оскі-

льки образи світу, які формує в нас реклама, впливають на розуміння і 

сприйняття нами соціальної реальності, відповідно до чого у нас формуються і 

певні схеми вирішення завдань, правильне застосування соціальної реклами у 

діяльності соціального працівника є дуже важливим. 

Соціальна реклама, що виробляється в Україні, не завжди виконує покла-

дені на неї завдання. В основному, вона розробляється зусиллями працівників 

третього сектора, які завдяки своїй спеціалізації не можуть професійно розро-

бити повідомлення, визначити канали комунікації, а також розробити цілісну та 

дієву рекламну кампанію, спрямовану на вирішення соціальної проблеми. Тому 

актуальною є активізація діяльності органів влади у процесі реалізації соціаль-

ної політики через інститут соціальної реклами. 

Значну увагу потрібно приділяти розвиткові соціальної реклами, яка дає 
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можливість доносити до громадськості болючі соціальні проблеми і в подаль-

шому, через активне долучення широких верств населення до вирішення даних 

проблем через різноманітні благодійні заходи, піднімати рівень милосердя, гу-

манності, толерантності, терпимості в нашому суспільстві. 

Соціальна реклама, як і будь-яка реклама, має свої цілі. У широкому ро-

зумінні вона спрямована на досягнення державних та суспільних інтересів, на 

формування й підтримку ухвалених суспільством моделей поведінки, цінностей 

та норм. Вона спонукає до дії, підтримки, розуміння, об’єднання заради гуман-

ної цілі; завжди реактивна, тобто виникає як реакція соціально свідомих груп на 

проблему у суспільстві із метою її розв’язання. 
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