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Секція 2
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА В

СУЧАСНИХ УМОВАХ

Степаненко К.С., аспірантка,
Київський національний університет 

культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

«ПОЕТИЧНЕ» В УКРАЇНСЬКОМУ КІНЕМАТОГРАФІ ПЕРШОЇ 
ПОЛОВИНИ 1980-Х РОКІВ

Українська кіноментальність першої половини 1980-х років ще 
продовжувала зберігати значну частину «архаїчно-фольклорного, сільського за 
своєю природою мислення» [1, с. 269], в якому зберігся культ матері і рідної 
домівки, ліричне ставлення до природи. Яскравим прикладом такого 
відстоювання стала кінострічка Ю. Іллєнка «Лісова пісня. Мавка», знята 1980 р.
на кіностудії ім. О. Довженка (художники – А. Мамонтов, І. Вакуленко 
композитор – Є. Станкович). Незважаючи на те, що в основу твору було 
покладено літературне першоджерело, яке надавало широку волю творчій 
фантазії режисера і сприяла зануренню у народну міфологію, побут, звичаї 
та обряди, режисер деякою мірою відійшов від концепції поетики.
Л. Брюховецька зазначала, що у фільмі, на відміну від твору, «майже нічого не 
залишилося від блиску поетичної умовності, хоча тут і  звучить поетичний 
текст. Зображальні вирішення не набирали поліфонічного звучання, герої 
залишалися одновимірними навіть у такому незвичайному сюжеті, де 
перепліталися природні і надприродні сили» [3, с. 137]. Проте, по-справжньому 
поетичною стала операторська робота самого режисера, який вдало відзняв як 
головних героїв – Лукаша (В. Кремньов) та Мавку (Л. Єфименко), так і вміло 
закарбував на кіноплівці красу літнього лісу з «маревом лінивих крон, 
відблисками сонця на галявинах, смарагдовою кольчугою ряски на озері» 
[4, с. 298]. На жаль, дія у фільмі не визначалася динамікою, гальмуючись 
у нагромадженні монотонно-поетичних сцен. Драматичне начало визначалося 
лише наприкінці фільму, коли Лукаш між коханням земним і небесним обирає 
перше, що й призводить до його загибелі. 

Незвичайність людської долі славнозвісної української співачки Соломії 
Крушельницькї стала головним лейтмотивом фільму «Повернення Баттерфляй» 
(1982) режисера О. Фіалка (оператор Г. Енгстрем, художник – С. Хотимський). 
Сміливе пластичне вирішення, достовірність й високий смак у створенні 
екранного костюму, драма самозречення, максимально насичене предметне 
середовище – все це наближувало фільм до поетичної стилістики. Хоча, 
водночас, диктат занадто натуралістичної, естетично вивіреної фактурності 
примушував глядача залишатися стороннім спостерігачем, не включеним 
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в екранну дію. Як зазначали кінокритики (Л. Брюховецька), з одного боку, 
режисер, намагаючись йти у руслі пошуків сучасного кіно,  віддав перевагу 
розв’язанню моральних питань, висвітленню внутрішнього світу людини.
З іншого, зображальне начало домінувало в нього над живою дійсністю, без 
якої вся вишукана композиційна побудова залишалася інертною [3, с. 153–154]. 

У 1983 р. І. Миколайчук створив сценарій до фільму «Небилиці про 
Івана» і мав намір наступного року приступити до його втілення. Проте 
постановку стрічки було дозволено радянськими цензорами лише у 1986 р. 
Хвороба і передчасна смерть не дозволили авторові розпочати зйомки. 
1989 року, вже після смерті І. Миколайчука фільм зняв його колега Борис 
Івченко. В роботі взяли також участь оператор Юрій Гармаш та художник 
Анатолій Мамонтов. Сценарій, розроблений І. Миколайчуком, був побудований 
з окремих картин, центральним героєм яких став жебрак-мандрівник Іван 
Калита. Перед глядачем розгорталися найрізноманітніші епізоди його пригод: 
Іван в хаті священика на сповіді; мандрівник завдяки хитрощам отримує 
панський кожух; Іван збирається одружитися на столітній бабусі; герой 
полемізує з філософами на тему, що найголовніше для народу – доля чи гроші 
тощо. Особливістю кінотвору стало міцне сполучення сценарію з музичною 
драматургією. Адже, родзрізнені, на перший погляд, епізоди поєднувалися одне 
з одним не лише дієвою канвою, але й пісенно-музичним тлом [2].

1983 р. з’явилася екранізація класика української літератури М. Гоголя –
«Миргород та його мешканці» (1983) режисера Михайла Іллєнка за мотивами 
творів славнозвісного письменника: «Старосвітські поміщики», «Повість про 
те, як посварилися Іван Іванович з Іваном Никифоровичем» та «Іван Федорович 
Шпонька та його тітонька» (сценарист – Ю. Іллєнко, оператор – Б. Вержбицький, 
художники – Р. Адамович, Є. Пітенін, композитор – Е. Артєм’єв). Сюжет 
картини був пов’язаний з появою у тихому провінційному Миргороді жвавого 
і пронозливого авантюриста Антона Голопуза (Богдан Бенюк), який бере участь 
в сварці двох добрих друзів, розносить по місту плітки і викручується з 
різноманітних недвозначних ситуацій. Жанр, в якому знято картину, 
кінокритики визначали як трагікомічний фарс з містичною підосновою. 
Використання міфологічності, а також фольклорної та обрядової традиції, 
певною мірою наповнювали стрічку М. Іллєнка ознаками поетичного кіно.

Життя, відібране оком художника (достовірний предметний світ, і майже 
документальна фіксація подій реальності), можна було побачити у фільмах 
режисера кіностудії ім. О. Довженка Михайла Бєлікова «Ніч коротка» (1981) 
й «Які ж ми були молоді» (1985). У центрі режисерського погляду опинилося 
життя повоєнних підлітків у 1950-ті роки, як спогад про молодість, ностальгія 
за подіями минулих років. Причому ця ремінісценція розкривається у фільмі 
наче продиктована безпосередньо колишнім минулим. В окремих картинах 
проявилися ознаки авторського фільму, коли режисер намагається поділитися
з глядачем особистим (на візуальних особливостях кінокартини не міг не 
позничитися власний операторський досвід М. Бєлікова, набутий в період 
активних пошуків поетичного кіно). «В обох фільмах, що відразу змусило 
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привернути до себе увагу, багато насичене, щедро інформативне зображення 
іде в одному руслі з драматургією. Режисер побачив не абстрактний, 
а опредмечений, цілком земний образ епохи. І цю епоху прагнув передати
у достовірності всіх компонентів – від соціально-психологічних до інтер’єрно-
фактурних» [3, с. 156]. Матеріальна повнозвучність і житєва достовірність 
предметного світу виступили у дилогії М. Бєлікова як засіб для формування 
необхідної атмосфери кінокартин. Стильові ознаки поетичного позначилися й 
на окремих образах (приміром, тітки підлітка Івана Голубенка, яка турбується 
про те, щоб її племінник не піддвався негативному вплину «вулиці» –
це піклування багатьох жінок повоєнного часу). Наближення до емоцій
і почуттів живої людини зробли цей фільм художньо вартістним, 
стверджуючим невмирущу цінність людських взаємин.

Отже, українська кіноматографічна культура першої половини 
1980-х років ще зберігала «живописне» за своєю природою мислення. Режисери 
(Ю. Іллєнко, М. Іллєнко, О. Фіалко, І. Миколайчук, М. Бєліков тощо) так само 
як і їхні попередники намагалися засобами кіномови по-новому «прочитати» 
українську літературну класику, пізнати сутність речей, зрозуміти характер 
духовної та матеріальної краси, створити узагальнені образи.
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GEORGIAN CINEMA INDUSTRY PROBLEMS AND DEVELOPMENT 
PERSPECTIVES

Modern Georgian cinema is challenging the period of transformation and 
development. In recent years, the process of overcoming long-term crisis and new 
stage of development has begun in national cinematography. However, there are still 
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lots of impeding factors for the development of Georgian cinema industry, which 
need certain time and means to be dealt with. 

Active period of Post-Soviet Georgian film production has begun since 2004-
2005. From the collapse of the Soviet Union to the said period, film production 
process used to be fragmented and unstable. As a fact, decades ago, the state was 
responsible for financing Georgian films, but after the collapse of the Soviet Union, 
the situation was changed and national cinematography faced big problems. The 90s 
of the 20th century used to be a stagnation period in Georgian cinema, which lasted 
for 10-12 years. Generally, financial crisis was the reason of long-term pause. The 
number of films shot in this period is few. Because of no finances, working process 
on certain films was delayed over years and many cinematographers quitted creative 
process at all. The situation was significantly improved after years. Georgian 
directors managed to create not only copyright films, but also commercial projects. 
Georgian cinema appeared on international arena and attracted global film market. 
Although Georgian directors were proud of being totally distinguished from the 
European cinematography decades ago, nowadays it appears vise-versa – they try to 
create films focused on the European market and meet contemporary “European 
Standards”.

State budget for Georgian cinema industry is very poor comparing to the 
budget of foreign countries for cinema industry financing. Therefore, in most cases, 
film scripts are changed according to film budgets, which means that a script depends 
on a film budget.         

Lack of cinemas is one of obstacles for the development of Georgian film 
industry. The majority of cinemas stopped functioning in the 90s of last century. 
Present day, there are several cinemas in Georgia, although over 120 cinemas used to 
function throughout Georgia decades ago. Increasing the number of cinemas within 
the country will significantly develop cinema industry market. However, shortage of 
audience is also a problem in Georgian cinemas. It has different reasons: financial 
crisis, neglecting box-office oriented film production by the audience, TV and 
internet. 

In Georgia, there are no alternative spaces of commercial cinemas, where the 
audience will be able to watch various genres of movies beside American blockbuster 
and fantasy. The only mean for people to know ongoing processes in contemporary 
cinema and watch classic movies is internet, which replaced cinemas for most people. 
This fact indicates the necessity of alternative cinema spaces such as municipal 
cinemas. Establishing municipal cinemas and their network will solve the problems 
of organizing local and international festivals in Georgia. Georgian film festivals face 
serious problems because of no non-commercial halls. Paying rents for the cinema 
halls takes important amount of festival budget. Well-equipped communal cinemas 
can host not only film festivals, but also video art and music festivals, photo 
expositions, etc. The communal cinemas may become a place for cinema and other 
field representatives and mainly for wide audience.

Static environment and economic crisis threaten the development of cinema 
industry. The state plays an important role to strengthen the cinema industry in terms 
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of economic growth and cultural benefits. Cinematographers can introduce the 
country’s values to international level, which means that the state policy for 
supporting the cinema industry must be elaborated. 

By the initiative of Georgian government, the “Produce in Georgia” project has 
been launched since 2014, which aims at supporting and developing the 
entrepreneurship in the country. Since 2016, the said project was added a new 
component, promotion program for the cinema industry – the “Film in Georgia”. So-
called Cash Rebate Mechanism within the frames of the program includes refunding 
25% of qualified expanses spent in Georgia to international filmmakers.

The state program notes that the objectives of this program are the following: 
supporting local cinema industry development, attracting foreign filmmakers, 
growing local cinema industry market, developing the country’s touristic potential, 
growing foreign direct investments. Moreover, making Georgia as an attractive 
and competitive country at Eastern European film market. For the popularization of 
this initiative, a special web-page: filmingeorgia.ge was created, which gives 
thorough information about the national film sector to those foreign filmmakers, who 
are interested in filming in Georgia and offers electronic means of registration to 
them. 

Current state in Georgian cinema industry shows that it is necessary to support 
and develop the film industry and the country’s government play a paramount role in 
this situation. The budget for the national film industry must be significantly 
increased, which will give an opportunity to make film productions for all type 
of audiences with various taste and interest. From this point of view, it will be 
beneficial for the country’s economics, creating more working places and increasing 
the opportunities for new films production. 

Татаренко М.Г., канд. пед. наук, доцент,
Київський національний університет

культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

ЕТЮДНИЙ МЕТОД РОБОТИ НАД РОЛЛЮ ЗА
К. С. СТАНІСЛАВСЬКИМ. ІСТОРІЯ ПИТАННЯ.

Творчий метод роботи актора над роллю, створений К.С. Станіславським, 
не отримав закінченого викладу в опублікованих ним самим працях. Але 
документальні записи практичної роботи його з майстрами МХАТ над 
конкретними образами драматургії, окремі розділи і чорнові начерки служать 
надійним джерелом для вивчення історії питання про створення дійового 
методу (він же етюдний) роботи актора над роллю. 

Такими документами можуть слугувати книги «Робота актора над роллю»
на матеріалі «Горе від розуму»,, «Режисерський план Отелло»», «Топорков. 
Станіславський на репетиції», «Робота актора над собою» [1.Т.I-IV]. 



13

Для з'ясування деяких вихідних позицій у вирішенні всієї 
проблеми надзвичайну цінність представляють бесіди з майстрами МХАТ
13 і 19 квітня 1936 р опубліковані в збірнику «Статті, промови, бесіди, листи»,
а згодом у Зібранні творів К.С.Станіславського у п’ятому томі [2.Т.V].

Книгу «Робота актора над роллю» Станіславський припускав присвятити 
другій частині «системи»", процесу створення сценічного образу. На відміну 
від першої частини «системи», де викладені основи сценічної теорії мистецтва 
переживання і елементи внутрішньої і зовнішньої артистичної техніки, 
головним змістом четвертого тому є проблема творчого методу. У томі 
висвітлюється широке коло питань, пов'язаних з роботою актора і режисера над 
п'єсою і роллю.

Питанням творчого методу Станіславський надавав виняткового 
значення. Метод озброює, на його думку, актора і режисера знанням 
конкретних шляхіві прийомів втілення теорії сценічного реалізму в практику
театральної роботи. Без метода теорія втрачає свій практичний, дієвий сенс. 
Точно так само які метод, що не спирається на об'єктивні закони сценічної 
творчості і весь комплекс професійної підготовки актора, втрачає свою творчу 
сутність, стає формальним і безпредметним.

До створення наукової методики і методології сценічної творчості 
Станіславський приступив в пору своєї артистичної зрілості. Цьому передував 
його двадцятирічний досвід акторської та режисерської роботи в Товаристві 
мистецтва і літератури і в Московському Художньому театрі. Здійснювана ним 
спільно з Вл. І. Немировичем-Данченко сценічна реформа була спрямована на 
подолання кризових явищ в російській театрі кінця XIX століття, на оновлення
і розвиток кращих традицій минулого.

Наприкінці XIX століття нові віяння поступово проникають 
і в європейський театр, який розвивається на фундаменті нової драматургії 
Золя, Роллана, Толстого, Чехова, Горького, Ібсена, Шоу, Гауптмана, 
Метерлінка. Завдяки їй поступово долається театральний застій, що почався ще 
в кінці епохи романтизму в театральному житті Європи.

Збільшується плеяда нових режисерів, пошуки яких тісно пов'язані 
з новим колом тем та ідей сучасної їм літератури. Виникають нові театральні 
ансамблі, змінюються принципи сценічної діяльності і акторської гри. Новий 
театр прокладає собі дорогу в боротьбі з двома дуже сильними 
супротивниками: міщанської драматургією «добре зробленої п'єси» і духом 
безпристрасного академізму, що панував тоді на сценах найбільших театрів 
Європи.

З середини XIX ст. в європейських театрах утвердилася так звана 
«формула Скриба». Ежен Скриб (1791–1861) і його незліченні послідовники 
(Е.Ожье, В.Сарду, Е.Лабіш) створювали п'єси з дотепною інтригою, жваво 
окресленими характерами точно позначеними прикметами життя, але 
внутрішньо порожніі беззмістовні. Разом з різновидом «добре зробленої п'єси», 
сентиментальною драмою в дусі знаменитої «Дами з камеліями» (1852) Дюма-
сина вони створили відповідну режисуру і акторську школу. Ця школа 
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спиралася на формальну віртуозність і високу, але одноманітну техніку 
акторської гри, що будувалася на володінні обмеженим числом готових 
прийомів тобто сценічних штампів.

У театрах академічного напрямку (наприклад, – «Комеді Франсез»), 
штучно підтримувалися принципи, висхідні до XVII століття, до Корнелю 
і театру класицизму. Такі театри насторожено ставилися до скрибівської школи, 
і в той же час опиралися великий сценічної драматургії кінця століття.

Незважаючи на те, що в цих театрах виступає цілий ряд видатних 
акторів – Едмон Го, Коклен-старший, Жан Муні, Сюлі, Сара Бернар які 
надзвичайно вільно володіли акторської технікою іноді навіть на шкоду 
характерності ролі - принципи глибокого психологічного дослідження людини, 
конфліктної побудови вистави були забуті. До того ж академічна сцена 
страждає від слабкості режисури, в якій в спектаклі належала далеко не 
провідна роль (в основному ця роль тоді лежала на примам та прем'єрам). 
Одночасно академічний театр задихався від естетичної консервативності.

Ось чому нові тенденції заявляють про себе не в академічних театрах, 
а в експериментальних, незалежних театральних установах які, як правило, 
організовували свою діяльність по підписці, щоб уникнути преса цензури. Сама 
поява подібних театрів знаменувало початок нового етапу в житті європейської 
сцени [3, с. 504–507].

У боротьбі за новий репертуар і нові сценічні принципи такі театри 
спиралися на сценічні теорії Золя і Роллана. У книгах «Натуралізм в театрі»
і «Наші драматургії» (1881) Золя, аналізуючи причини занепаду сценічного 
мистецтва, намічає цілу програму оновлення репертуару за рахунок 
злободенних, наслідуючих принципам натуралізму п'єс в яких центр ваги 
вистави переноситься з формального боку на змістовний [3, с. 27–36].

Золя закликав до театру «переживання», а не авторського прийому 
і заздалегідь підготовленого сценічного ефекту. До створення ансамблю акторів-
однодумців, керованих режисером, які послідовно борються за реалістичний 
репертуар і стиль акторської гри. Однак п'єси самого Золя («Спадкоємці 
Рабурдена і«Бутон троянди») виявилися невдалими, як і інсценування його 
романів, хоча з «Терези Ракен» почалася всесвітня слава однієї з найвидатніших 
актрис епохи – італійки Елеонори Друзє (1859–1924). Ролану, статті якого на 
театральні теми зібрані в книзі «Народний театр» (1903) і який бачив в театрі 
бойову зброю проти застарілого і одряхлілого суспільства, те ж не пощастило 
на підмостках. Його «Драми революції» не знайшли гідного сценічного 
втілення. [4, с. 53–61]

Однак боротьба Золя і Роллана за новий театр принесла свої плоди. 
з'явилися режисери та акторські ансамблі, які взяли на себе практичне 
здійснення їх принципів. Власне головна їх заслуга в тому, що вони дали 
відповідь на два заздалегідь сакраментальні питання, в тому числі і 
театрального життя: «Хто винен?» і «Що робити?». І все ж на найголовніше з 
подібних питань – «Як робити?», Відповідь була дана майстрами російської 
сцени – К. С. Станіславським і Вл. Немировичем-Данченко.
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У вигляді ремарки хотілося б зауважити, що театральні невдачі 
постановок Золя і Роллана криються не тільки в слабкості їх драматургії, 
а й у відсутності на сцені актора і режисера нової реалістичної школи, які 
відповідали б, висунутим новою драматургією завданням. А ось взяти таких 
акторів було ніде, їх ще треба було виростити, підготувати і виховати, але для 
цього потрібна і зовсім інша школа акторської гри. Ось для створення такої 
школи і потрібна відповідь на останнє запитання «Як робити?» І відповіддю на 
нього міг стати тільки новий метод роботи актора над роллю, поряд 
з технологією його роботи над собою.

З іншого боку, навіть неозброєним поглядом помітно, що теоретичні 
погляди майбутніх корифеїв російської, європейської, а потім і світової сцени 
формувалася, а сценічна діяльність розвивалася не на порожньому місці. 
Діалектично переосмисливши нове ідейне спрямування театрального життя 
того часу засновники МХТ також послідовно вступили в боротьбу проти 
безідейного, розважального репертуару, умовної манери акторської гри, 
поганий театральності, надмірного пафосу, акторської награвання, прем'єрства, 
яке руйнувало акторський ансамбль російських театрів.

Величезне прогресивне значення мав виступ Станіславського 
і Немировича-Данченка проти примітивних і в суті своїй ремісничих прийомів 
підготовки вистави в старому театрі.

У парадигмі формування і розвитку сценічної методології 
К. С. Станіславського в роботі актора над роллю проглядаються як мінімум три 
основних етапи: підхід до аналізу ролі з боку її зовнішньої характерності на 
основі аналізу постановки «Лиха з розуму» (1898–1908); аналіз ролі актором 
з боку її внутрішньої характерності на основі дослідження процесу постановки 
вистави «Отелло» (1098–1928); етюдний або дієвий аналіз ролі, здійснений на 
матеріалах дослідження постановки «Ревізора» (1928–1938).

На першому етапі розробки методу роботи актора над роллю 
Станіславський і Немирович-Данченко широко використовували прийом 
ретельного складання режисерської партитури вистави, яка розкриває 
внутрішню, ідейну сутність п'єси і зумовлює в загальних рисах форму 
її зовнішнього сценічного втілення задовго до того, як режисер приступить 
до роботи з акторами. Вони ввели в практику сценічної роботи тривалий етап 
так званого застільного вивчення п'єси всім виконавчим колективом до початку 
репетицій. У період застільної роботи режисер глибоко аналізував з акторами 
твір, встановлював спільність розуміння ідейного задуму автора, давав 
характеристику основних дійових осіб п'єси, знайомив виконавців 
з режисерським планом постановки п'єси, з мізансценами майбутньої вистави. 
Акторам читалися лекції про творчість драматурга, про зображеної в п'єсі епосі, 
їх залучали до вивчення і збирання матеріалів, що характеризують побут 
і психологію дійових осіб, влаштовувалися відповідні екскурсії та ін.

Після тривалого вивчення п'єси і накопичення внутрішнього матеріалу 
для роботи над роллю починався процес сценічного втілення. Бажаючи 
уникнути шаблонних театральних образів, що укладаються в рамки традиційних
акторських амплуа, Станіславський прагнув в кожній виставі створити галерею 
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найрізноманітніших, неповторних типових характерів. Він широко 
використовував в цей період підхід до ролі з боку зовнішньої характерності, яка 
допомагала акторам Художнього театру знаходити природний, правдивий тон 
виконання, вигідно відрізняв їх від акторів інших театрів.

Як художник що дуже захоплюється своєю справою, Станіславський при 
здійсненні цієї новаторської програми нерідко впадав у крайнощі 
і перебільшення, які були викликані його гострою і пристрасною полемікою 
з умовними, рутинними прийомами старого театру. Ці перебільшення згодом 
були подолані Станіславським, а те цінне, раціональне, що полягало в його 
пошуках, зберіглося в скарбниці театральної культури.

Введена ними нова методика сценічної роботи мала велике прогресивне 
значення. Вона допомагала здійснити єдність творчого задуму в спектаклі, 
підпорядкувати всі його компоненти загальній меті. Поняття сценічного 
ансамблю стало свідомим і керівним принципом творчої роботи МХТ. 
Незмірно підвищилися вимоги до актора, режисера, театрального художника, 
до всього строю підготовки вистави. «Публіка не задовольняється кількома 
ефектно вимовленими монологами і приголомшливими сценами, її не 
задовольняє одна добре виконана роль в п'єсі, – записує Станіславський 
в 1902 році – вона хоче бачити ціле літературний твір, передане інтелігентними 
людьми, відчуте, зі смаком і тонким розумінням його ...» [6, л. 25].

У початкових записах про мистецтво актора він не виділяв ще методу 
роботи над роллю в самостійну тему. Його увагу привертали загальні питання 
творчості: проблема художності і правди в мистецтві, природа артистичного 
таланту, темпераменту, творчої волі, питання суспільної місії актора, сценічної 
етики та ін.

Однак в ряді рукописів цього періоду є висловлювання, які свідчать про 
спроби Станіславського узагальнити свої спостереження в області прийомів 
акторської творчості і осмислити процес створення сценічного образу. Так, 
наприклад, в рукописі «Творчість» він намагається простежити процес 
зародження творчого задуму актора після першої читки п'єси і створення 
попередніх ескізів майбутнього образу. У рукописах «Початок сезону»
і «Настільна книга драматичного артиста» вже намічаються послідовні етапи 
поступового зближення і органічного злиття актора з роллю. Ось вони: 
обов'язкове для всіх артистів знайомство з твором драматурга;шукання 
духовного матеріалу для творчості;переживання і втілення ролі, злиття актора 
з роллю;і, нарешті, процес впливу актора на глядача.

Ця первісна періодизація творчого процесу отримає подальший розвиток
і обгрунтування в пізніших працях Станіславського.
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ОСОБЛИВОСТІ ЕКО-СТИЛЮ В ОФОРМЛЕННІ ОФІСНИХ 
ПРИМІЩЕНЬ

Розповсюдженою проблемою сучасного ділового світу є таке поняття, як 
«хворі» офісні приміщення, не пристосовані до продуктивної праці. 
Характерними рисами «хворих» приміщень є низька якість повітря, 
забруднення токсичними речовинами, забруднення повітря мікроорганізмами, 
недолік денного світла, некомфортний мікроклімат, шум від техніки, агресивне 
візуальне середовище, відсутність контакту з живою природою [1].

Проведений аналіз стану офісів в Україні показав, що основною 
формування простору у різних країнах світу одним з найбільш затребуваних 
і популярних напрямків інтер'єрного дизайну, а особливо при створенні 
офісних приміщень, завдяки можливості наблизитися до природи при 
оформленні простору. Оскільки дизайн еко-офісу дозволяє створити відповідну 
атмосферу, яка поєднує роботу та комфортне середовище, що, в свою чергу, 
сприяє підвищенню продуктивності праці.

Еко-дизайн визначають як напрям в дизайні, що базується на ідеї захисту 
навколишнього середовища – як відносно виробництва меблів так і будівельних 
матеріалів, так і стосовно впливу облаштування просторового середовища 
людини.

Метою публікації є розгляд особливостей та принципів створення 
еко-стилю в офісних приміщеннях.

Еко-тренд в українських компаніях з'явився відносно нещодавно, але 
швидко набирав свою популярність.

Екологічний дизайн – це спроба відтворення природного середовища
в місцях проживання людини, оптимально гармоніює з навколишнім 
середовищем. Саме в «екологічному» приміщенні людина може відчути всі 
переваги натуральних матеріалів і дійсно відпочити від задушливого міста.

Еко-стиль або «натуральність» виражається тільки за рахунок своєї ідеї, 
природного початку, природності матеріалів, кольорів, правильності форм [2].

Основними перевагами еко-стилю в інтер'єрі є:
Екологічність і безпека навколишнього простору. Основний принцип 

еко-дизайну – максимальне використання натуральних і екологічно чистих 
матеріалів в інтер’єрах.

Доступність. Фінансові витрати на декорування приміщень мінімальні. 
Достатньо володіти незначними грошовими засобами для створення 
еко-простору.

Можливість релаксації. Оформлені в природному стилі офіси, відмінно 
підходять для продуктивної роботи в наш час.
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Використання енергозберігаючих технологій. Ці технології допомагають 
зменшити споживання ресурсу планети , що в свою чергу позитивно впливає на 
екологію та на людину, це  однією з найбільших переваг еко-стилю.

Простота і безпека утилізації – це можливість повторного використання 
матеріалів з мінімальною екологічною шкодою [2].

Особливостями створення еко-стилю в інтер’єрі не можна підпорядкувати 
будь-яким аксіомам, звичайно крім правила, яке говорить, що можна 
використовувати тільки нешкідливі і натуральні матеріали.

У результаті аналізу літератури, були виділені загальні правила 
оформлення в еко-дизайні, незалежно від типу приміщення це: 

Стіни- дерев’яні панелі, коркове покриття, прості паперові шпалери 
з ледь помітним рослинним візерунком, а краще взагалі без малюнка, або 
шпалери з натуральних рослинних матеріалів, можна додати керамічну плитку 
(однотонну, або також з рослинним малюнком), оздоблювальний камінь, 
використовувати білу штукатурку. 

Стеля – дерев’яні панелі, або поєднання дерев’яних балок зі світлим 
стелею (натяжним, або побілені) – відмінне рішення для інтер’єру еко-стилю.

Підлога – в еко-стилі викладають з каменю або теракотової плитки 
натурального відтінку. Не менш затребуваний в еко стилі дерев’яний паркет, 
причому як з європейських порід, так і екзотики, бамбука або пробки. 
Додатковим прийомом може стати поєднання дерева темних і світлих порід.

Меблі – з натурального дерева, краще масиву. Столики і табуретки 
зі спилів і цільного стовбура дерева і стільниці з природного каменю або 
мармуру. Різьблення не повинно бути багато, все ж інтер’єр сучасний, 
а значить, форма прямолінійна, фігури прості. Полегшить масив, меблі 
з ротанга. Варто згадати, що меблі в еко стилі недешева. Крім того, що меблі 
з натурального дерева стоїть на порядок дорожче, ніж її штучні побратими, так 
ще в еко стилі більша перевага віддається меблів з масиву (цільного дерева без 
з’єднань). Дешевшою альтернативою може стати меблі в скандинавському 
стилі.

Для дверних прорізів бажані полегшені двері з масиву або двері 
з дерев’яного шпону. Можна додати скляні міжкімнатні двері в дерев’яній рамі, 
фіранки з «бус», зроблених з натуральних матеріалів (черепашки, бамбукові 
палички).

Ці правила використовуються також в еко-офісах всього світу, яскравим 
прикладом є Офіс Google в Тель-Авіві, Ізраїль, використані матеріали 
в оздоблюванні, в меблях для працівників, в рослинах які використовувались 
для атмосфери, все це витримано у стилістиці та правилах еко-стилю.

Яскравих прикладів нажаль в Україні поки що немає, але є компанії які 
вже взяли в розробку еко-дизайну, і цю програму назвали «Зелений офіс» [3].

«Зелений офіс» – комплексна екологічна програма для офісів, мета якої 
знизити навантаження на навколишнє середовище, дбайливо ставитися 
до природних ресурсів і підвищити поінформованість співробітників про 
екологічно раціональному споживанні [3].



19

Якщо на Заході концепція еко-офісу з'явилася ще в 70-х роках минулого 
століття, то в Україні цей тренд став пускати коріння зовсім недавно. У нашій 
країні «зелений рух» почало розвиватися в 2008 р. Тоді великі компанії активно 
приєднувалися до Декларації про захист навколишнього середовища 
“GO GREEN”, ініційовану представництвом ООН в Україні.

ГК «Фокстрот» став одним з перших підписантів Глобального договору 
ООН, взяв за основу 10 принципів, серед яких екологічна відповідальності 
і охорона навколишнього середовища. А в 2009 р. в «Фокстроті» з'явилася 
власна корпоративна еколого-благодійна програма «зелений офіс» [3]. Також 
5 років тому вступила в дію внутрішня програма «зелений офіс» в «Концерні 
Галнафтогаз». Спочатку програма стосувалася власне головного і регіональних 
офісів і була спрямована на раціональне використання паперу і електроенергії, 
переходу на закупівлю енергоефективної офісної техніки, оптимізації 
маршрутів руху транспортних засобів. Але сьогодні програма вийшла за межі 
офісу, вона активно використовується на автомобільній заправній станції 
Автозаправна станція (АЗС).

Було розглянуто особливості та принципи створення еко-стилю в офісних 
приміщеннях. Розуміння психологічних основ різноманітних підходів 
до формування офісного простору, дозволяє обрати відповідне структурне 
і стильове рішення, що дозволить створити необхідну робочу атмосферу 
та коректно відобразити імідж компанії.

Основними особливостями еко-стилю є:
– використання натуральних, бажано швидко відновлюючих 

матеріалів,
– виробництво яких не впливає негативно на екологію;
– не токсичність;
– використання енергозберігаючих технологій;
– простота і безпека утилізації, можливість повторного використання
– матеріалів з мінімальною екологічною шкодою.

Екологічна ситуація у світі поступово погіршується, тому важливо 
досліджувати та винаходити нові засоби, які б могли покращити середовище 
існування людини, підтримувати її комфортне та здорове існування.
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ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ ВОКАЛЬНОГО ВИКОНАВСТВА
В ЕСТРАДНІЙ МАНЕРІ

Деякі дослідники виокремлюють таке поняття, як «професійний менталітет 
вокалістів», що включає в себе перелік усіх професійних якостей, що охоплюють 
як морально-етичні компоненти, так і музичні. «Це соціокультурний 
полікомпонентний феномен, сукупність системоутворювальних професійних 
якостей особистості (психофізіологічні, когнітивні, духовні і морально-етичні 
якості, світосприйняття, креативне мислення, музичні здібності, музичний слух, 
художньо-естетичний смак) і поведінка (професійна культура й етика, 
професійне сумління, самостановлення, самовдосконалення, самовираження, 
самоефективність, професійна майстерність); це сформована досвідченість 
фахівця у музично-виконавчий професійній діяльності» [2, с. 12].

Зазначимо, що вдалий виступ естрадного виконавця буде залежати від 
того, наскільки він виконає усі завдання, що перед ним постають при підготовці 
концертного номера. «Успіх естрадного вокаліста базується на ступені 
освоєння ним низки елементів, що складають основу співочої і концертно-
виконавської діяльності. Серед них – робота над постановкою голосу, 
диханням, артикуляцією; вдосконалення навичок інтонування, почуття ритму, 
звуковедення; робота з підбору підходящого репертуару і безпосередньо 
пов'язане з цим втілення художнього образу в вокальному творі; формування 
та вдосконалення навичок роботи з мікрофоном; робота над формуванням 
сценічної культури і навичок поведінки на сцені» [5, с. 227].

Аналізуючи проблемні аспекти виступу, за умови дотримання усіх  
чинників, які наводились раніше, є ряд питань, які потребують їх 
виокремлення. Насамперед, неабияку роль відіграє проблема дотримання 
балансу між внутрішньою емоційною стриманістю виконавця та афективним 
викладом музичного матеріалу. Можлива ситуація, коли вокаліст прагне 
позбутися хвилювання, внаслідок чого може зникнути також і потрібна 
емоційна подача. Ми розділяємо думку О. Чернової, яка відмічає необхідність 
контролювати хвилювання, проте не позбавлятися від нього. «Відчуття 
відповідальності виконавця за свій виступ є важливою складовою в синдромі 
сценічного хвилювання. Коли це хвилювання приймає зайві хворобливі форми, 
воно не тільки неприємне для виконавця, а й загрожує для нього певними 
втратами  на естраді. Насамперед, відсутність естрадного хвилювання ще 
більше небажане  для виконавця» [5, с. 230], тобто в даному випадку не варто 
ототожнювати хвилювання зі стресом. Чи прагнути позбутися  обох факторів 
під час концертно-виконавського процесу. Стрес можна сприймати як крайню 
ступінь схвильованості, яка має деструктивний характер та несе негативне 
забарвлення. Російські дослідниці І. Немикіна та І.Саргіна відмічають 
необхідність формування естрадної стресостійкості: «Стала поведінка вокаліста 
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в ситуації публічного виступу є одним з найважливіших чинників забезпечення 
успішного подолання руйнівної сили естрадного хвилювання, рішення задач 
підготовки вокаліста до виступу на сцені. Тому формування естрадної 
стресостійкості як вміння долати труднощі, пригнічувати свої негативні емоції, 
домагатися психологічного комфорту в вокально-виконавській діяльності 
є надзвичайно важливим і актуальним» [1, с. 92–93].

Досить тривалим був етап становлення навчання естрадному вокалу на 
професійному рівні. Багато в чому педагогічні настанови були зумовлені рядом 
соціокультурних чинників. Так, якщо звернутися до історії вокального 
мистецтва як виду виконавської майстерності, то за часів становлення ранніх 
опер були зовсім інші вимоги, аніж висуваються перед оперними вокалістами 
XXI століття. Ранні італійські опери виконувалися в невеликих залах, спів 
супроводжувався, як правило, невеликим ансамблем, що складається 
зі струнних інструментів. Ці фактори природнім  чином народжували 
відповідну манеру співу, в якій особлива роль приділялась виразній подачі 
слова і гнучкості інтонування при порівняно невеликій звучності» [4, с. 106]. 
На етапі ж панування стилю bel canto, коли зросла глядацька аудиторія, виступи 
перемістили у великі зали, зросла потреба в більшій ефектності співу, 
зростанню гучності вокалу, адже почав зростати у кількісному відношенні 
й інструментальний супровід. У XX–XXI ст. проблема гучності співу начебто 
отримала свого розв’язання за рахунок появи звукопідсилювачів та мікрофонів. 
Проте включення у виконавський процес технічного обладнання не зняло ряд 
проблемних моментів, а, навпаки, може створити й ряд інших, яких не було 
у вокалістів доби Відродження.

Сучасний дослідник І. Стулов зауважує, що наявність технічних 
пристроїв змінює диспозицію між початком виникнення звуку та заключним 
результатом. «Сучасні концертні реалії передбачають роботу з дуже потужними 
акустичними системами і вже один цей факт ставить перед вокалістом цілий 
ряд певних завдань. Звук, що подається співаком в мікрофон, тепер треба 
розглядати скоріше як сигнал, якесь джерело, що збуджує  коливання мембрани 
мікрофону» [4, с. 106]. Внаслідок цього, як він вірно зазначає, звук отримуємо
в результаті проходу крізь електричні ланцюги та цілий ряд приладів, що його 
обробляють. Відтепер він значно відрізняється від першопочаткового і може як 
покращитися, так і стати гіршим.

Виникає питання, яким же чином має відбуватись процес подолання 
надмірного хвилювання під час виконання у естрадного співака. На думку 
таких авторів як І. Немикіна та І. Саргіна, доречно долучати копінг. Копінг 
варто розуміти як  «психологічне подолання» чи «адаптивну поведінку». 
Дослідниці відмічають, що для адаптації, тобто налаштування себе під час 
виступу, вокалістові необхідно вирішити п'ять завдань:

1) «підтримувати стан емоційної рівноваги;
2) підвищувати можливості відновлення діяльності, активності 

і зменшення впливів несприятливих обставин;
3) підтримувати впевненість в своїх силах, позитивний «образ Я»;
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4) зберігати і підтримувати емоційні та професійні взаємозв'язки 
з іншими людьми;

5) перетворювати життєві ситуації, регулювати їх, формуючи терпіння 
або пристосування» [1, с. 68]. Як ми бачимо, на формальному рівні ці вимоги 
співпадають з тими, які можна надати будь-якій людині, що перебуває 
в психологічно нестабільному стані. Проте, якщо проаналізувати кожну з них, 
екстраполюючи їх на виконавську діяльність співака, можна переконатися 
у тому, що значення відсутності стресу буде не перебільшеним.

Якщо намагатися виокремити шляхи подолання стресу, то все ж таки 
найголовнішим буде усвідомлення наявної проблеми. Так серед чинників, які 
треба врахувати можна виділити важливість розуміння наслідків, 
цілеспрямованість, орієнтованість на швидку реакцію, у разі появи стресової 
ситуації. 

Виконавська діяльність вокаліста пов’язана з рядом проблем. Завданнями 
співака є вміння вірно дихати, домогтися чіткого артикулювання, відтворювати 
ритмічну та інтонаційну сторону композиції. Крім цього є питання, що 
пов’язані з передачею художнього образу у потрібній вокальній манері, 
сценічним оформленням та дотриманням технічних аспектів виконавського 
процесу. На всіх етапах можливе виникнення стресових ситуацій, що будуть 
зумовлені внутрішніми та зовнішніми чинниками. Щоб вийти з цієї ситуації
пропонується використання копінгу, який виступає адаптивним механізмом, що 
буде підтримувати стан емоційної рівноваги, підтримувати впевненість 
у власних силах та сприяти нормалізації професійної музичної діяльності. 
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ПІСНЯ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОЗИЦІОНУВАННЯ МУЗИЧНОГО 
ВИКОНАВЦЯ В УКРАЇНСЬКОМУ ШОУ-БІЗНЕСІ

Українська музична індустрія почала стрімко розвиватись самостійно, 
розірвавши зв’язки із російською сценою. Таким чином, отримавши нове 
«дихання», з’явилося ще більше мотивації розвиватись та вдосконалюватись 
у сфері музичного бізнесу українській пісні. Окрім маститих продюсерських 
центрів та вітчизняних артистів української естради стало з’являтись багато 
молодих виконавців з власним стилем та ідеями, які мають пекуче бажання 
працювати самостійно, і завойовують популярність через YouTube, Instagram та 
інші соціальні мережі [4]. На сьогоднішній день створити власний бренд 
у сфері шоу-бізнесу (а особливо, якщо дозволяють гроші) – справа не з нових, 
тому зараз цим мало кого здивуєш. З теперішніми технічними, технологічними 
та інформаційними ресурсами, така можливість,  по-суті,  є у кожного. Але 
важливо розуміти, що бренд – це не просто продукт, який ви створили 
і просуваєте, це комплекс цінностей (сукупність вражень, емоцій, асоціацій 
у свідомості споживачів), пов'язаних з ним. Бренд ґрунтується на унікальній 
ідеї, яка і створює його імідж, забезпечує рівень впізнаваності, високий попит, 
лояльність споживачів. А основою формування бренду музичного виконавця, 
в першу чергу, є його пісні.

Пісня є музичним «обличчям» артиста, під яке підбирається стиль 
музики, імідж, поведінка та все інше таким чином, щоб максимально 
гармонійно та повно сформувати образ виконавця. Хоча бувають випадки, коли 
спочатку з’являється ідея образу під який пізніше пишеться відповідний 
музичний репертуар. Наприклад, як це вийшло у артиста Данилка Андрія 
Михайловича, більш відомого як Вєрка Сердючка. Він, виступаючи в цьому 
образі, став відомий спочатку як комедійний актор, а пізніше і як співак. Проте, 
варто зауважити, що саме кардинальні зміни образу Сердючки (з невихованої 
провідниці на поп-зірку) і випуск перших компакт-дисків з піснями, які 
отримали велику популярність (Збірка пісень «Ха-ра-шо» отримала титул 
«діамантової»), дозволило вийти артисту на новий, значно вищий 
і потужніший, рівень у шоу-бізнесі. З цього стає зрозуміло, що навіть якщо 
спочатку з’являється, так званий, «персонаж» артиста то влучно написаний під 
нього музичний контент, що підкреслить ідею проекту, збільшує шанси 
досягнення успіху  реалізації бренду. 

Доцільно визначити, що саме є піснею в музичній індустрії сьогодні.
Звичайне визначення говорить, що це найбільш поширена форма вокальної 
музики, в якій поєднується поетичний та музичний образи [3]. Але якщо 
говорити більш предметно, то пісня – це не просто текст у віршованій формі під 
музику. Це творча реалізація ідеї, витвір мистецтва, продукт, «народжений» 
його автором. Текст є міні-історією з емоціями, враженнями та  драматургією.
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У поєднанні з відповідною мелодією та аранжуванням він стає продуктом 
мистецтва, що може себе продавати. Але поки що навіть з усім в комплексі 
пісня «не жива» доки вона ніким не виконується. І вже завдяки виконавцю 
пісня стає, по-справжньому, значущим продуктом у сфері музичної індустрії, 
який можуть сприймати слухачі. Проте і тут не все так просто. Перш ніж 
потрапити до вух своєї аудиторії, плюс, якщо продукт робити якісним, то його 
чекає «тернистий» шлях: від написання тексту, музики, аранжування до пошуку 
виконавця (якщо пісня написана не на замовлення, то потрібно підібрати такого 
вокаліста, який зможе пройнятися ідеєю, передати настрій, а також мати 
відповідні вокальні дані для конкретного твору), і нарешті, запис на студії, 
зведення та мастеринг.  Після цього пісня тиражується на потрібних для цього 
ресурсах, «розходиться» в маси. Це один варіант, а другий – зіграти мелодію на 
інструменті, наприклад, гітарі, заспівати самому, якщо на те є хист (або 
попросити когось, в кого це виходить краще), зняти на відео, викласти в соц-
мережі та, якщо пощастить – стати відомим, як це вдалось канадському поп-
співаку, автору пісень Джастіну Біберy.

Для кожного артиста дуже важливо підібрати відповідний репертуар, 
адже пісні повинні розкрити сутність свого виконавця, всі його сильні 
та унікальні якості. Значно простіше тим виконавцям, які самі пишуть 
та виконують пісні, наприклад, як Тіна Кароль, «Океан Ельзи», Христина 
Соловій, Лама, Настя Каменських та багато інших. Якщо в людині живе автор, 
композитор і виконавець одночасно – їй пощастило. Тому що, репертуар одразу 
пишеться під конкретні можливості, за рахунок чого виходить уникнути 
невідповідності в якомусь з музичних моментів, наприклад, незручного 
діапазону або не цікавої теми пісні. Перед виконавцем стоїть завдання не 
просто гарно заспівати, а змусити повірити слухача в ту історію, про яку він 
співає. Не менш важливим у позиціонуванні артиста є пошук унікального 
звучання. Це те, що дозволяє йому бути впізнаваним для слухача без 
візуального контакту. Манера виконання, тембр, діапазон, вокальна техніка 
і «фішки» які притаманні тільки йому. Таким чином, маючи все це в комплексі,
виконавець претендує зайняти свою нішу в сфері музичного шоу-бізнесу.

Пісня є рушійною силою виконавця, адже на фоні усіх інших аспектів 
у становленні артиста артистом, вона, зазвичай, є одним з провідних факторів, 
який приводить йому цільову аудиторію. Так, у шоу-бізнесі все має значення: 
фінансова спроможність, наявність продукту для реалізації, зовнішність, вік, 
стиль та імідж, вміння просувати свій проект, творчість, креативність, гнучкість 
та актуальність. Але не можна забувати і про талант. 

Як пише автор книги про шоу-бізнес Олексій Коновалов: «Продюсери 
рідко беруться за просування таланту, в який потрібно вкладати  свої гроші, 
і як-правило, немаленькі. Вони шукають проекти на які вже є фінансування. 
У такому випадку їм не потрібно особливо хвилюватись про майбутнє даного 
виконавця, головне – опанувати наявний бюджет і досвідчено відзвітувати 
в тому, що було зроблено все можливе для досягнення його популярності. Такі 
продюсери і перетворюють шоу-бізнес в потік неліквідного продукту на 
телебаченні та радіо, для тих, хто цього хоче будь-якою ціною» [1, с. 24].
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Але, на щастя, зараз потреба в якісному музичному контенті і вимоги 
до нього зросли, тому не так то і вигідно вкладати гроші туди, де рано чи пізно, 
вони закінчиться і проект завершить своє існування. Крім того орієнтиром 
якості музичного продукту є захід, тож нам є в кого вчитись.

Повертаючись до пісні, хочеться звернути особливу увагу на текст. Його 
наповнення залежить від того, в якому настрої автор, і наскільки влучно йому 
вдасться передати його в словах. Пісні мають знайти свого слухача 
та поціновувача, тому мають бути різні за настроєм і стилем. Проте, не можна 
не враховувати, що на музичному ринку справді присутній і не дуже якісний, 
і посередній продукт. «Як на мене, в сучасному шоу-бізнесі чимало пісень
беззмістовних, текст і музика – примітивні. Поверхова, безбарвна музика мене 
дратує. В текстах нема... поезії. Пісня – це перепустка в майбутнє нації» – так 
висловлює свою думку в одному з інтерв’ю народна артистка України Алла 
Кудлай [5]. Але такі пісні були, є і будуть присутні, на музичному ринку, 
створюючи інформаційний шум. І в цьому немає нічого поганого, адже поряд 
із цим є дуже великий і різноманітний вибір іншого пісенного матеріалу. 

Кожен виконавець має враховувати вподобання своєї цільової
аудиторії - чим вона живе сьогодні, а також свій власний вибір того, що хоче 
виконувати. Але якщо справа стосується шоу-бізнесу і заробітку грошей, 
доведеться шукати компроміс, якщо бажання виконавця і його цільова 
аудиторія не співпадають. Ось що говорить з цього приводу про український
продюсер, засновник компанії MAMAMUSIC Юрій Нікітін в одному з інтерв’ю 
– «Український ринок не настільки розвинений, як західний. Через нестачу 
коштів немає такої потужної інфраструктури бізнесу, як на цивілізованих 
ринках. Стан українського шоу-бізу не залежить від наявності таланту як 
такого. У нас талановитий кожен. У талант можна вкладати, можна його 
розкручувати, але робити на цьому бізнес − зовсім інша історія. Західні артисти
і продукти − чітко налагоджені бізнес-машини. Формула «співаю те, що хочу,
і хочу, щоб це потрапило в ефір» на Заході не працює.» [2].

Ми слухаємо протягом дня, роблячи свої повсякденні справи, і не 
важливо – в телефоні, по телевізору чи радіо-приймачеві, через колонку чи
навушники – пісні. Вони викликають різні емоції, настрій, можуть подобатись 
чи навпаки. Але це саме та річ, без якої складно обійтися в житті. Пісня 
є творчою самореалізацією як автора, так і виконавця і вона допомагає 
самореалізовуватись нам при прослуховуванні. Найбільш вдалим за останній 
час прикладом стала композиція «Плакала» гурту KAZKA, яка набрала 
10,5 млн переглядів. та вперше очолила чарт кліпів в українському сегменті 
YouTube. Цей маленький, але важливий успіх української пісні зайвий раз 
привернув увагу до вітчизняного продукту. Саме музичний контент робить 
музиканта, артиста, виконавця тим, ким він є [4].
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ВЛИЯНИЕ ПОЛИТИЧЕСКИХ ОБСТОЯТЕЛЬСТВ
НА РАЗВИТИЕ ГРУЗИНСКОГО ЛИТЕРАТУРНОГО ЯЗЫКА 

В РАЗНЫЕ ПЕРИОДЫ ЕГО РАЗВИТИЯ
Литературный язык постоянно меняется и развивается. Особенно 

языковые изменения актуальны, когда в стране происходят политические 
и экономические изменения. Именно поэтому грузинский язык неоднократно 
подвергался опасности. Исторический отчет грузинского литературного языка 
начинается с произведения Иакоба Цуртавели «Мученичество святой царицы 
Шушаник», который был написан в V веке. С течением времени грузинский 
язык подвергся определенным изменениям. Развитие грузинского языка 
включает два периода: древний – с V по XI век и новый – с XII века, хотя, 
некоторые выделяют и средний период – это с XII по XVIII век. Именно тогда 
творили такие известные поэты, как Шота Руставели, Сулхан-Саба Орбелиани 
и др. В основу древнего литературного грузинского языка лег диалект, который 
был распространен
в районе Мцхеты. Этот диалект характеризовался употреблением формы 
ханмети (ხანმეტი), то есть употребление х – как префикса 3 лица объекта
и 2 лица субъекта в глаголе. Но уже в VIII веке литература переходит на другой 
диалект, и началось использование хаемети (ჰაემეტი), то есть употребление 
префикса h в той же функции. Но несмотря ни на что, древний грузинский язык 
имел установленные нормы языковой системы. Основу нового грузинского 
литературного языка, который начал свое формирование в XII веке, составили 
диалекты Восточной Грузии – картлийский и кахетинский.  Литературный язык 
этого периода имеет все функции, которые характерны для литературного 
языка. Именно в этот период создается богатая художественная и научная 
литература. 

http://forbes.net.ua/ua/magazine/forbes/
http://leksika.com.ua/12480820/ure/pisnya
https://kurs.
https://wz.lviv.ua/interview/365691-u-
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Эволюцию грузинского литературного языка мы можем прослеживать по 
произведениям, которые дошли до нас, и они не нуждаются в переводе на 
современный грузинский язык. В грузинских школах такие литературные 
произведения как «Мученичество святой царицы Шушаник» (V в) и «Витязь 
в тигровой шкуре» (XII-XIII вв) изучают в оригинале.

В XVIII веке Антон Первый сформировал и установил теорию трех 
стилей. Согласно этой теории разговаривать на разные темы одним и тем же 
языковым стилем было недопустимо. На религиозные темы следовало говорить
на возвышенном языке, исторические рассказы велись на среднем стиле языка,
а каждодневный и бытовой разговор велся на простом языке. Против трех 
стилей языка выступили деятели второй половины XIX века национально-
освободительного движения, во главе с писателем И.Чавчавадзе. В реформе 
грузинского литературного языка и в стремлении приблизить его 
к разговорным нормам, огромную роль сыграли И.Чавчавадзе, А.Церетели.

Грузинским литературным языком стал литературный язык, основанный 
на естественной разговорной народной речи. Именно тогда составил Иакоб 
Гогебашвили букварь для детей «Деда Эна». В итоге, новый грузинский 
литературный язык обосновался в грузинской литературе. Хотя, с возрастанием 
влияния царской России на Грузию, произошли некоторые изменения в языке. 
Стало заметным звуковое произношение, которые было схожим с русским, 
внедрилось много русских слов. 

В 1879 году возродился грузинский театр. Во главе этой национальной 
деятельности был И. Чавчавадзе. Театр был именно тем местом, где собиралось 
высшее общество, местом, где формировалась грузинская правильная речь.

«Наконец-то, будет одно общественное место, где мы сможем говорить 
на родном языке», - писал И.Чавчавадзе [2, c.77]. Илья и его сторонники, 
всячески старались укрепить грузинский литературный язык, который был 
приближен
к разговорным нормам. Они подвергали жесткой критике тех актеров, которые 
неправильно говорили. Во времена Советской Грузии, грузинский язык все 
больше утрачивал свою значимость, и даже говорить на нем считалось не 
престижно.

В 20–30-х годах началось формирование идеологии советского граждан, 
которая изначально опиралась на отказ от национального и преданности 
социальной идеологии. Большая часть молодежи поверила в ее искренность 
и включилась в строительство советского строя. Часть грузинского народа 
превратилась в исполнителей воли этой политической системы. Из-за этих 
событий в Грузии образовалась сильное оппозиционное движение.

С целью сохранения системы в стране начались массовые репрессии тех 
людей, кто старался защитить культуру, традиции и грузинский язык. 
Большинство деятелей грузинской культуры провели много лет в ссылках 
и тюрьмах, а многие из них были расстреляны.

В 1978 г. должна была быть рассмотрена и утверждена Конституция 
Советской Грузии, в которой не было бы закона, по которому грузинскому 
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языку был присвоен статус государственного языка. Новую Конституцию 
Верховный Совет должен был утвердить 14 апреля. В Тбилиси, на проспекте 
Руставели, прошла грандиозная акция, в которой большую роль сыграли 
Тбилисский государственный университет и другие учебные заведения. В 1978 
году 14 апреля грузинское общество не позволило Советскому правительству 
заменить грузинский язык, в качестве государственного языка, другим языком. 

С 1992 г. в грузинском языке чувствуется использование английской 
лексики, которая оказывает большое влияние на грузинский язык. Так 
называемое «элитарное» общество, чтобы доказать свое знание иностранного 
языка, использует английскую лексику в разговорной речи. 

Быстро развивающаяся цивилизация, глобализация и информационный 
бум оказывают большое влияние на изменение языка и его новое 
формирование. В XXI веке огромная роль в формировании языка принадлежит 
СМИ, которые очень влиятельны и популярны, а также имеют большое 
влияние на формирование общественной мысли. Но несмотря на это, именно 
СМИ часто являются причиной внедрения варваризмов. Журналисты, которые 
проповедуют «стильную» жизнь, начали часто использовать варваризмы, 
которые затем стали укрепляться в обществе. В грузинский язык начали 
внедрятся такие иностранные слова, у которых есть альтернатива в грузинском 
языке.

Грузинский язык с большой скоростью загрязняется варваризмами, 
которые безболезненно укрепляются в грузинской литературной речи. Сегодня, 
если русский варваризм считается ошибкой, то английский варваризм, 
наоборот, считается обязательным и даже престижным. Часто мы слышим 
в СМИ такие слова, у которых есть грузинский эквивалент, например: event –
wveuleba, fashionweek – modis kvireuli, message – gzavnili, mail – fosta, sale –
fasdakleba, shopping – sakidlebze siaruli.

К увеличению варваризмов в грузинском языке приводят межъязыковые 
контакты в современном обществе.

Таким образом, бывают такие периоды в истории языка, когда 
происходит интенсивное употребление и влияние иноязычной лексики. Это 
может расцениваться не только как засорение родного языка, которое является 
недопустимым, но и как символ чужой культуры и идеологии. Те люди, 
которые принимают непосредственное участие в формировании литературного 
языка и использованию новых терминологий, должны с большей 
ответственностью относится к данной задаче. 
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ІСТОРИЧНИЙ ФІЛЬМ: ЗНАЧЕНЕВІ АСПЕКТИ
З моменту виникнення й протягом усіх етапів розвитку історичний 

кінематограф був орієнтований на реконструкцію минулого з метою долучення 
до нього масового глядача. У значеннєвому просторі цього типу кінематографа 
відтворюються яскраві сторінки історії народу й характери його великих 
представників – від представників вищої влади й подвижників, борців 
за справедливість до діячів культури. 

У нашій країні художнє моделювання історичних подій, відтворення на 
екрані досвіду колективних переживань стає одним з важливих напрямків 
розвитку кіномистецтва. І просторово-часовий континуум кінорозповіді про 
минулі «часи», і наочна картина переживань героїв епохи, що реконструюэться, 
і значеннєвий підтекст діалогів є естетичними факторами пробудження 
й активізації інтересу глядачів різних поколінь до історії. 

У значеннєвому просторі історичного кінематографа відтворюються 
яскраві сторінки минулого країни й діяння її великих людей. У межах 
історичного жанру «пожвавлюються» у своєму екранному зображенні найбільш 
значимі події минулого, атмосфера й вдачі епохи, особливості побуту. Творчі 
завдання відтворення вигляду будь-якої епохи вирішуються в межах певного 
піджанру історичного кіно залежно від сценарної основи й режисерсько-
постановочного задуму. Жанрова різноманітність історичного кінематографа 
презентовано наступними його піджанрами: історико-побутовим, батальним, 
історико-революційним, біографічним, ретро; крім того, особливим 
потенціалом реконструкції й образного втілення епохальних подій і характерів 
минулих століть є пеплум, кіноепопея й екранізація літературних творів. 

Кожний із цих піджанрів має власний ракурс моделювання минулих епох, 
тобто особливим «кінооком». За допомогою «кіноока», зверненого в далекі 
часи, глядач одержує можливість відчути «дух епохи» і відчути атмосферу 
зображуваної на екрані епохи, у яку відбувалися історичні події й жили їхні 
безпосередні учасники. 

В ігровому фільмі на історичну тему сюжетна лінія й переживання його 
героїв розкриваються на видовищно-ігровій основі в межах заданого сценарієм 
просторово-часового континууму, тобто в «пропонованих обставинах» епохи, 
що реконструюється. 

Основні елементи художнього простору й часу історичного фільму 
обумовлюють змістовну ємність «кіноока» і його естетичний потенціал, 
завдяки яким активізується механізм культурної пам'яті. 

Важливе місце історичного кінематографа в культурі пов'язане з тим, що 
він виступає в ролі «художнього елемента», що з'єднує минуле із сьогоденням. 
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Специфіка й соціально-естетичне значення історичного кіно полягають у тому, 
що цей напрямок екранного мистецтва возз'єднує всі покоління через 
сприйняття «відбитого часу», через художню структуру фільмів, присвячених 
минулому. 

У світовому фонді кіномистецтва історичні фільми існують не тільки як 
художньо-естетична спадщина, але і як повчальний досвід моделювання 
минулого на певних творчих принципах. Образний лад кінопорозповіді на теми 
історії, відтворення атмосфери зображуваної на екрані епохи, яскрава гра 
акторів, що виконували ролі героїв минулих часів, дають підстави розглядати 
історичний кінематограф як художній спосіб розвитку соціальної й культурної 
пам'яті. 

Плідна й переконлива реконструкція культурно-історичних епох – не 
спонтанно-інтуїтивний і тим більше не довільний, а точно вивірений процес, 
який обумовлено багатьма факторами й механізмами. Завдяки талановитій 
сценарній основі, предметній і знаково-символічній природі кінозображень на 
історичну тему, режисерській інтерпретації й операторській організації 
художнього простору й часу фільмів про минуле, а також високому рівню 
втілення акторами образів історичних особистостей глядач одержує можливість 
залучення до досвіду минулих епох. Усі відзначені моменти сприяють 
формуванню соціальної пам'яті народу, поважному відношенню до минулого 
й активізації почуття причетності до загальної історії. 

Історичний кінематограф як естетичний феномен особливого роду 
в короткий термін одержав визнання в якості: транслятора різноманітної 
історико-подійної інформації, специфічного способу усвідомлення історії 
і джерела яскравих художніх вистав, переживань і асоціацій. Взаємозв'язок 
значеннєвих шарів сучасної культури й художніх досягнень історичного 
кінематографа сприяє формуванню самосвідомості суспільства, його готовності 
освоювати найцінніші традиції. Сучасний історичний кінематограф 
розбудовується відповідно до запитів соціуму, розкриваючи найцікавіші  
й невідомі до сьогоднішнього дня сюжети історії через синтетичну призму 
виразних елементів у структурі художнього твору. Поетика й естетика 
історичного фільму свідчать про те, що для кіномистецтва важливе значення 
має певна установка сприйняття глядача, коли, відповідно до  волі автором 
фільму, у кадрах, що чергуються на екрані, він починає шукати впорядковану 
цілісність, у зображенні – образ. 

Кращі історичні фільми останніх років – яскраве підтвердження 
можливості досягнення й у ситуації постмодернізму художньої переконливості 
й виразності відтворення на екрані соціально-культурних, побутових 
і морально-психологічних рис минулих епох, її драматичних подій 
і колективних переживань. Однак при всій плодотворності багаторічного 
досвіду моделювання засобами кіно образа й атмосфери культурно-історичної 
епохи зберігають свою актуальність проблеми вірогідності й художньої 
переконливості відтворення на екрані соціально-культурних, побутових 
і морально-психологічних рис минулого нашої країни, драматичних подій 
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і колективних переживань. Відкритий характер даної проблеми обумовлює, 
за нашим переконанням, соціальну й наукову важливість подальших 
естетичних досліджень у сфері історичного кіно як ефективного способу 
активізації народної пам'яті й етнокультурної ідентичності українців. 

Цімох Н. І., засл. прац. культури України,
Чорна К. В., викладач,

Київський національний університет 
культури і мистецтв,

м. Київ, Україна

РОЗВАЖАЛЬНІ ЖАНРИ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ
У сучасній медіа-культурі серед різноманітної продукції телебачення, 

радіо, Інтернету дедалі більше уваги приділяється новим жанрам, що 
будуються на основі розваги. Ця тенденція незмінно супроводжує засоби 
масової комунікації в їхньому прагненні залучити й утримати увагу 
якнайбільшої аудиторії до тієї чи іншої програми [2, с. 44–61]. 

Тому новий перспективний поштовх для розвитку жанрів отримав 
інформаційно – розважальний тип програм. В XХ столітті найпопулярніша 
програма на телеекранах Європи та Америки – ток-шоу. У перекладі 
з англійської дослівно ток-шоу – розмовне видовище, розмовне шоу. Воно було 
перенесене з естрадної сцени в телевізійні павільйони і завоювало широку 
популярність у глядачів уже у 60-ті рр.: спочатку в Америці, а потім у Західній 
Європі й по всьому світу. Один з багатьох жанрів, що з'явився у роки 
перебудови на каналах телебачення пострадянських країн як «калька» західних 
телепрограм ток-шоу. По популярності з ним можна порівняти лише ігри та 
змагання, які транслюються усіма діючими телеканалами і які є невід'ємною 
частиною індустрії телерозваг. [2, с. 44–61]. 

Велику зацікавленість у глядачів викликають пізнавально-розважальні 
телепрограми: «Перший мільйон», «Що? Де? Коли?» (та її аналоги), 
«LG-Еврика», «Найрозумніший», «Інтуїція» та ін. А ще безліч сучасних 
інтерактивних ігор та вікторин, в яких глядач може долучитися до учасників 
і перевірити свій інтелектуальний рівень.

Не менш популярними є програми про подорожі – це програми, де ведучі 
знайомлять глядачів з країнами, містами, розвагами, побутом тощо. Ці 
програми допомагають пізнавати  навколишній світ, формувати кругозір 
людини, підвищувати  рівень інтелектуальних знань, розвивають естетичний 
і культурний смак населення, виховують дбайливе ставлення до світового 
надбання, прищеплюють громадянські, патріотичні, інтернаціоналістичні 
почуття. На українському телебаченні можна побачити: «Орел і Решка» –
українська пізнавально-розважальна телепрограма про подорожі. Кожна 
програма розповідає про одну країну або місто показуючи враження двох 
ведучих, дві точки зору мандрівника: необмеженого матеріально та навпаки –
економного. 
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«Світ навиворіт» – українська телепередача подорожей на каналі 1+1, 
авторський проект журналіста Дмитра Комарова. 

Масові програми телеканалів «Discovery» і «Моя планета», «Вокруг 
света», «В поисках приключений» «Поїхали!» (канал НТН), «Нотатки на 
глобусі» (Перший національний), «Міста» (НЛО TV), «1 000 жіночих бажань» 
(Новий канал), «Феєрія мандрів» – авторська програма Ігоря  Захаренка на 
Телевсесвіті та багато інших уже тривалий час залишаються улюбленими 
програмами телеглядачів… 

Суто розважальні програми поділяються на: кулінарні шоу; реаліті-шоу; 
розважальні шоу-видовища; «програми-перевтілення», гумористичні програми; 
ігрові розважальні програми (інтерактивні ігри, вікторини); світські хроніки 
(програми про моду та модне світське життя); музичні програми. 

Рейтинговими вважаються програми про кулінарію та мистецтво 
приготування їжі: «Все буде добре», «Все буде смачно» (Канал СТБ),«Світ на 
смак»(Телеканал Україна), «Кулінарні мандри» (канал «Кухня ТВ»), кулінарні 
майстер класи та багато ін.

Кулінарні шоу з зірками у ролі ведучого, які готують, розважаючись –
легко, ненав'язливо та ще запрошують до себе інших зірок,як у «Смачній 
країні» з Олександром Пономарьовим, то стабільні та високі рейтинги таких 
програми забезпечено: «Кулінарні курси з Юлією Висоцькою», «Готуємо 
з Олексієм Зиміним», «Жить вкусно» з Джеймі Олівером, «Картата потата» 
з Дашею Малаховою, «Кухня на шпильках» з Маргаритою Січкарь, «Пекельна 
кухня» з Гордоном Рамзі, «Смак», «На ножах» «Їмо вдома», «МайстерШеф», 
«МайстерШеф Діти» користуються неабиякою популярністю у глядачів. 
Не можна не згадати програму, яка була однією із перших і тривалий час 
виходила на каналі Інтер «Смачно з Борисом Бурдою». Одесит Борис 
Оскарович Бурда – інтелектуал і людина безлічі талантів: і співає, і музичить, 
і дуже любить готувати. Добродушний вусатий Бурда запам'ятався українським 
телеглядачам не стільки рецептами (багато м'ясних блюд і блюд східної кухні, 
а також традиційних слов'янських блюда), скільки забавною подачею: про 
кожне яблучко, про кожну цибулину Бурда розповідав смачно і по темі, 
з практично енциклопедичною точністю. 

Одне з найвищих місць по рейтингу займають сьогодні реаліті-шоу. 
Реаліті-шоу на телебаченні – поняття нині надзвичайно модне. Ідея антиутопіста
Джорджа Орвелла про око Великого Брата, яке все бачить, активно 
впровадилася в найпопулярніший засіб масової інформації та закріпилася на 
рівні виробництва розважальних програм: глядача провокували на підглядання. 
Скільки вже вийшло в ефір цих реаліті-шоу (російських чи спільно 
з українським виробництвом): «Останній герой», «За склом», «Голод», «Острів 
спокус», «Дом», «Давай одружимось»,«Холостяк», «Міняю жінку», «Хата на 
тата», «Чотири весілля», «Кохана ми вбиваємо дітей», «Врятуйте нашу сім'ю», 
«Від пацанки до панянки», «Джентельменский набір», «Вагітна у 16», «Зважені 
та щасливі», та інші. Чимало з них повторюються від сезону до сезону, але 
популярність, так би мовити, «застарілого формату» не падає. Можна 



33

виправдати наших телеглядачів хіба одним: що їм дають, те вони й дивляться. 
Наш невибагливий глядач усе – таки не перехворів реаліті-шоу, їх відвертість, 
розкутість, підступність, брутальність і досі приваблюють його. Нині формат 
реаліт-шоу є одним з найпопулярніших, хоча не демонструє ні значного 
потенціалу, ані бажання оновлюватися; це вже жанр з минулого, популярний, 
але без особливих  перспектив [3]

Розважальні шоу-видовища. Окремо слід розглянути два міжнародних 
формати, надзвичайно популярних в багатьох країнах світу і які були 
найпопулярніші в українському телеефірі «Зірковий дует» («Інтер», оригінальний
формат StarsOnStage від компанії ZodiakTelevision) і «Танці з зірками» («1+1», 
формат StrictlyComeDancing від Бі–Бі–Сі). У цілому світі ці та подібні формати 
побили усі рекорди популярності. 

Чому ж цей формат так сподобався  українській аудиторії? У багатьох 
глядачів виникає момент ідентифікації себе з «зірками». Глядач розмірковує 
приблизно таким чином: я теж можу так робити, якщо це роблять мої кумири. 
І тому це для мене цікаво. Телебачення дає  героя, який будь-коли може прийти 
до мене в гості. Людям, які порівняно з професіоналами нічого не вміють, 
глядач більше довіряє, а як наслідок – більше довіряє і телебаченню. Такі 
передачі навіюють глядачеві впевненість у тому, що він усе може! Незважаючи 
на зайву вагу чи поважний вік, свобода сприймання життя якраз і приваблює 
глядача. Ще одна перевага українських «Танців з зірками» – прямий ефір, на 
відміну від російського варіанта. Відчуття, що все відбувається ексклюзивно, 
прямо на очах аудиторії, збуджувало  інтерес глядачів. 

Світські хроніки (програми про моду та модне життя). До цього типу 
належить насамперед програма «Світське життя з Катериною Осадчою» на 
каналі « 1 + 1», яка спочатку виходила  на «Тонісі» під назвою «Світські 
хроніки з Катериною Осадчою». А ще програми про світське життя, модні 
покази можемо переглядати на телеканалах «М–1» (особливо під час 
українських тижнів моди), «Вершки» (НТН"), «Вуаля» з Тетяною Гончаровою, 
«Світські хроніки» – один з найстаріших та рейтингових проектів телеканалу 
Tonis, зараз ведучі Рімма і Анна.

Музичні програми. Програми для меломанів та пересічних телеглядачів. 
Це може бути спеціалізована програма, присвячена якомусь стилю музики або 
класичній музиці, чи концерт на кшталт: «Пісня року», «Шлягер року», 
«Музична платформа» або концертні програми за участю художніх колективів 
та ін. Також це програми, розраховані не на «спеціалізовану аудиторію», а на 
глядача будь-якого віку та соціального статусу, котрий цікавиться життям зірок 
(так званою «попсою») «Шоу-біз» та ін. Музичні програми за участю 
пересічних глядачів «Х-фактор» – українська версія британського проекту 
«The X Factor», найпопулярніше в світі вокальне талант-шоу! «Україна має 
талант» – талант-шоу на телеканалі СТБ, започатковане 2009 року, дочірній 
проект британської телепередачі СаймонаКоуела «Британія має талант»
(англ. Britain's Got Talent). «Голос країни» − телевізійне співоче талант-шоу, що 
виходить на телеканалі «1+1», популярне вокальне шоу України, яке відкриває 
співочі таланти. Головна відмінність проекту в тому, що участь у шоу 
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забезпечують насамперед вокальні здібності та талант; зовнішність і вік 
учасників мають вторинне значення. Шоу є українською адаптацією формату 
TheVoice, створеного медіа-магнатом Джоном де Молом у Нідерландах. 
«Танцюють всі!» − телевізійне талант-шоу, котре транслюється на загально-
національму українському телеканалі СТБ. Шоу щороку визначає 
найулюбленішого танцюриста України шляхом телефонного голосування 
глядачів.Також це програми, розраховані не на «спеціалізовану аудиторію», 
а на глядача будь-якого віку та соціального статусу, котрий цікавиться життям 
зірок (так званою «попсою»). 

Ігрові розважальні програми. Програми, в яких присутній ігровий момент 
та момент змагання і визнання «найкращого». Яскравий приклад ігрових 
розважальних програм: «Караоке на майдані» (канал СТБ), «Хто зверху», 
«Хто проти блондинок», «Інтуіція», «Весілля за 48 годин» (телепроекти Нового  
каналу), «Ігри патріотів», «Шейканемо бейбі» (канал Україна), «Освідчення», 
«Все для тебе» (Інтер) та ін... Чим більше учасників залучається до участі, тим 
«гарячіша» гра. Дивлячись такі програми, глядач стає сам співучасником, 
активно вболіває разом з героями, розуміючи при цьому, що й він може 
опинитися на їх місці. 

Гумористичні програми. Завжди цікаві практично для всієї глядацької 
аудиторії, адже гумор «розслаблює» телеглядача та дозволяє йому посміятися 
над зірками, політиками, над собою, своїм менталітетом разом з гумористами. 
«КВК. Українська ліга» (телеканал К 1) – найстарша вітчизняна гумористична 
програма. Альтернативою стала програма «Вечірній Квартал» (1+1), у якій 
«кавеенщики» виступають разом зі справжніми зірками. Популярним 
залишається гумористичне шоу «Київ Вечірній», «Розсміши коміка». Велику 
популярність набирає гумористичне шоу Студії Квартал 95 «Ліга сміху»,
щорічний фестиваль гумору, який проходить на території України за підтримки 
каналу «1+1». Останнім часом шоу- контент поповнили програми «Comedy-club 
Україна» (Новий канал), гумористичної програма з інтелектуальним відтінком, 
Дизель-шоу –гумористична програма на каналі ICTV. Усе ще популярні 
традиційні програми «Прихована камера», «Джентльмен-шоу», «Білий папуга», 
«Золотий гусак», «Маски-шоу», «Аншлаг», «Наша Russia», «Файна Украйна», 
«Велика різниця», «ComedyClub» (Камедіклаб), «ComedyWoman» (Камеді 
вумен), «6 кадрів», «Віталька» , «Даєш молодь!», «Одна за всіх», «Сишишь − 
шоу», «Прожекторперісхілтон», «Країна У», «Квартал 95 » тощо.

Програми-перевтілення. У них попелюшки обертаються на принцес, 
а непоказні хлопці на справжніх мачо. «Жертва моди» з Андре Таном, 
«Фабрика краси», «Хочу заміж», «Красуня за 12 годин», «Чотири мачо і удача» 
примушують глядачів повірити у «диво», що може статися з будь-якою 
людиною, а звичайні сіренькі мишки перетворюються на зірок та наречених. 
Для цього потрібний лише креативний підхід і… купа грошей, щоб 
здійснювати необхідні перевтілення. Але для героїв програми – усі послуги 
за кошти проекту та ще й на всю країну транслюють, навіть можна зажити 
слави. Ось чому такі програми користуються популярністю серед пересічних 
телеглядачів. 
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Не менш цікавими для глядачів є інтерактивні ігри та вікторини.
Інтерактивні ігри на телебаченні − це ігри в прямому ефірі телеканалу 

з ведучим, який закликає аудиторію подзвонити в студію і дати правильну 
відповідь на будь-яке питання і отримати грошовий приз.

Вікторина – вид гри, що полягає у відповідях на усні чи письмові 
запитання з різних галузей знань. Ігри в основному відрізняються правилами, 
що визначають черговість ходу, тип і складність питання, порядок визначення 
переможців, а також винагороду за правильну відповідь.

Розглянувши типи українських розважальних програм, можна 
відстежити, що телеринок насичений розважальними проектами різних 
форматів, інша річ, що ці проекти з'являються дуже повільно і часто бувають 
копіюванням інших, найчастіше зарубіжних, які вже підкорили світ. Але 
останні телесезони показали телеглядачеві, що канали можуть створювати 
вельми якісні розважальні програми, з українським відтінком, зважаючи на 
національний менталітеті характер. Тому нині телеглядачі чекають нового 
найдосконалішого, найцікавішого та найрозважальнішого українського 
телепродукту. Адже телебачення безперервно розвивається, воно залежить від 
новацій науково-технічної думки, а тому потребує вдосконалень, 
експериментів, практичнихі теоретичних досліджень. Зважаючи на рейтинги, 
думку телекритиків та пересічних глядачів, усі ці типи розважальних програм 
користуються популярністю серед українських телеглядачів, а інтерес до них 
постійно зростає.Такі проекти досить актуальні й відповідають суспільним 
інтересам населення.

У зв’язку з еволюцією жанрів, поряд з поняттями дифузія і диференціація 
жанрів виникає поняття злиття жанрів. Постійний процес розмитості жанрових 
кордонів призвів не лише до виникнення гібридних жанрових форм, але й до 
постійного жанрового збагачення. Будь-які жанрові трансформації можна 
пояснити об’єктивними і суб’єктивними причинами. Соціально-економічні та 
політичні зміни вплинули на дифузії всієї жанрової системи. На сучасному 
етапі цей процес відбувається за рахунок злиття, або заміщення одних жанрів 
іншими, появою нових жанрових утворень. У системі жанрів на задній план 
відійшов такий масштабний жанр, як нарис, а в центрі опинилися 
інформаційній розважальні жанри. Середину зайняла група аналітичних жанрів. 
Бажання схрестити два найпопулярніші сьогодні види мовлення –
інформаційний і розважальний, привели до появи інфотейнменту. Але 
переплетення жанрів не завжди конструктивне в сенсі результату й може мати 
характер контамінації – раніше ми не могли собі уявити, з яким захватом можна 
дивитися інтерв’ю з бійкою або репортаж із важким невигадливим матом. Для 
опису сучасного світу, змін і життєвих реалій, прогресу у науці і техніці, «старі 
слова» не працюють, що призвело до виникнення нових, сучасних, відповідно 
виникають нові поняття, молодіжні сленги, жаргонізми. З’явилось нове 
комунікативне середовище Інтернет, яке стрімко розвивається, що також 
впливає на розвиток жанрів. Нові жанрові утворення – це свого роду відповідь 
рокам застою. Виникненню нових жанрових утворень на сучасному 
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телебаченні передує освоєння журналістами нових методів пізнання дійсності, 
взятих на озброєння з інших сфер людської діяльності. Розвиток телебачення 
розширив та удосконалив розвиток жанрів, а процес розмивання жанрових 
кордонів призвів не лише до створення гібридних жанрових форм, але 
й до взаємозбагачення вже існуючих. [1, с. 164]. 
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культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

ДО ПИТАННЯ РОЗВИТКУ ЖАНРУ МОК’ЮМЕНТАРІ: 
МИСТЕЦТВОЗНАВЧИЙ АСПЕКТ

Мистецтво викликано до життя духовною потребою людини задовольняти 
естетичні запити. Людина так влаштована, що завжди прагне до краси, 
досконалості, гармонії, а мистецтво одна з найбільш яскравих форм їх втілення. 
Тому, сприймаючи мистецтво, людина задовольняє найважливішу з насущних 
духовних запитів свого буття. У той час, коли будь-який телевізійний сюжет 
може виявитися фальшивкою, коли зникає довіра ЗМІ, а програма Photoshop, 
для обробки реальності, встановлена майже на кожному персональному 
комп’ютері, жанр мок’юментарі стає все більш популярним. Режисери 
часто знущаються над глядачем та над його вірою в «картинку», будь то 
фотографія, документальний фільм чи телевізійна передача, використовуючи 
псевдодокументальну стилістику. Також, останнім часом сучасна культура 
збагачується новими жанрами кіно, новими поглядами режисерів, сценаристів 
та творців мистецтва,а сьогодні, як в кінематографі, так і на телебаченні, все 
більшого поширення та актуальності набувають псевдо документальні жанри, 
основними ознаками яких є імітація документального, використання прийомів 
містифікації і фальсифікації.

Жанрове різноманіття кінематографу, природа мистецтва і, зокрема, жанр 
мок’юментарі, привертали увагу дослідників, переважно філософів, таких як 
Арістотель, Платон, Кант, Шиллер, Флобеніус, Фінк та Й. Гейзінг, атакож цим 
напрямком цікавивсь Р. Барт, Х.-Г. Гадамер, Н. Брагінська. Докладно 
аналізував фільми та програми жанру мок’юментарі Роман Ширман. Але на 
сьогодні жанр мок’юментарі, як відносно новий, залишається відкритим для 
досліджень.

http://journlib.univ.kiev.ua/index.php?act=article&article=2122
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Особливості появи, розвитку та становлення жанру мок`юментарі, як 
невід’ємної складової кінематографу та чому ігрові фільми все частіше 
прикидаються документальними є основною метою дослідження.

Кінознавець Віктор Матізен стверджує, що фільми мок'юментарі свідомо 
надають глядачам можливість для свого викриття, цим вони відрізняються 
від фальшивок і напівдокументальних стрічок, що видають себе за 
документалістику. В Україні жанр мок’юментарі не такий популярний, як на 
Заході, Віктор Матізен пов’язує це з тим, що даний жанр з’явився у нас 
відносно нещодавно (перший фільм в жанрі мок’юментарі у нас з’явився 
в 1992 р. – «Два капітани» Сергія Дебижова) і стверджує, що найближчим 
часом хвиля мок’юментарі, своєрідний псевдо документальний бум, накриє 
і Україну. Кіно, яке прикидається документальним, події в ньому вигадані, 
а герої – найняті за гонорар, при цьому, воно знято в традиціях 
документалістики – вкрадливий голос за кадром наводить факти, а люди перед 
камерою, як ніби-то кажуть про реальне життя – таке кіно належить до жанру 
мокьюментарі. 

У результаті дослідження варто зазначити, що в англійській мові
«mock» – це насмішка, але насправді, далеко не всі фільми цього жанру 
сатиричні. Такі фільми, зроблені за принципом «знайденої плівки», міцно 
увійшли в наше життя – настільки міцно, що вже почали втомлювати. 
Знаходяться навіть люди, які стверджують, що весь прийом «підробки під 
реальну історію» вже себе вичерпав. У мок'юментарі, мабуть, єдиного нового 
жанру, винайденого за останні півстоліття, досить широка сфера застосування,
і кінематографісти не відмовляться від обдурювання аудиторії. Історії цього 
хитрого жанру найближчим часом смерть не загрожує. Сам термін 
«мок'юментарі» (від англ. mock, що означає «глузування», + documentary –
«документальний») досить «свіжий»: вважається, що вперше його вжив
у середині 80-х в інтерв'ю режисер Роб Райнер, маючи на увазі свою стрічку 
«Це Spinal Tap». Але, незважаючи на етапність цієї картини, дурити глядачеві 
голову псевдореальності історіями, фільммейкери намагалися і раніше. Втім, не 
тільки вони: розповідати небилиці під виглядом «новин» бралися 
найрізноманітніші медіа, починаючи, зрозуміло, з газет, обожнювали 
сенсаційні містифікації в усі часи.

Як наслідок, кінокритики все частіше звертають увагу на те, що якщо 
раніше режисери підробляли реальність заради донесення якихось важливих 
думок, то сьогодні псевдодокументальність перетворилвсь в голий прийом, 
порожній розважальний атракціон, що свідчить в першу чергу про те, що 
вичерпала себе сюжетна концепція конкретної франшизи. Приплив молодих 
талантів зі свіжими ідеями для нових стрічок не дозволить «святе місце» 
пустувати: аж надто ці фільми дешеві у виробництві і занадто великий дохід 
дають, щоб від них відмовлятися. Отже, в одному критики мають рацію: 
сьогодні «мок'юментарі» і правда частіше розважає, ніж змушує задуматися. 
Напевно, це неминучість: люди перестали вірити новинам, а мімікрія під 
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хроніку, телерепортаж або під мобільне відео для них стала просто обгорткою, 
елементом гри. Але це не привід для глядачів відмовлятися від перегляду. 

З цього приводу, слід сказати, що кінематограф не лише транслює, 
передає інформацію – він формує аудиторію, створює власного глядача. Кіно 
здійснює в естетичному досвіді людства унікальні функції, і завдяки цьому 
визначається, як спосіб фіксації часу. На думку А. Тарковського, кіно могло 
бути народжене лише культурою XX століття, оскільки саме тоді людина 
вступає у нові відносини з часом, починає відчувати особливий тиск часу
[2, с. 82]. Кінематограф може все – до такої думки індустрія привчала нас 
протягом усього свого існування. У кінотеатрі ми можемо відправитися 
в казкові країни і далекий космос, побачити небачених істот і зустріти 
історичних персонажів, випробувати незвідані почуття і відчути незнайомі 
емоції. Однак і забувати про те, що кіно – це ілюзія, теж не варто. 
На знімальних майданчиках не використовують справжню кров, ніхто не 
відрубує акторам руки і голови, ні одному режисерові не дозволять в сучасному 
Голлівуді знущатися в кадрі над тваринами. Варто витягнути назовні 
неочевидний для багатьох факт: те, що спочатку знімається як 
документалістика, може стати жертвою режисерських амбіцій і перетворитись 
за допомогою фальсифікації і містифікації в псевдо реальність для глядача. 
Як стверджує Хохлова Е. В., такі фільми часто цілком або частково є 
імпровізаціями, оскільки імпровізація допомагає підтримувати видимість 
правдивості [3, с. 296].

Отже, зазначимо, що поява мок'юментарі, повністю або частково 
вигаданого твору, підробленого під документ, було обумовлено тим, що саме 
поняття «документ» стало надзвичайно розмитим. З цього приводу 
С. Зельвенський говорив, що це результат глобального процесу знецінення 
документа. Двадцяте століття дало для цього безліч приводів: знамениті 
фотографії з гарячих точок виявлялися постановками, щоденники біженців 
складалися від а до я в затишку буржуазних квартир. Фальсифікація стала 
звичним явищем. Традиційна картина світу більш ненадійна. Людині довелося 
звикнути до того, що не можна вірити своїм вухам (з появою радіо),
потім – своїм очам (з розвитком кіно і телебачення) [1].

Виходячи з вищезазначеного можна зробити висновки, що жанр 
«мок'юментарі» нікуди не зникне: його ДНК вже наскрізь пронизала Голлівуд, 
і навіть коли прийде час повністю піти від стандартів минулого, порвати 
з хронікою, титрами і закадровим голосами, він не помре, а лише в черговий раз 
еволюціонує і продовжить втілюватися в нових формах. Можна не сумніватися, 
що якщо завтра в продаж надійдуть нові камери, вбудовані в окуляри, і виникне 
мода по викладанню на YouTube відео в дусі «один день з мого життя», 
кінематографісти негайно кинуться фабрикувати подібні відео, дорисовуючи 
в кадр чудовиськ, привидів і різного роду снафф, що нібито випадково 
потрапив туди. У оператора нарешті звільняться руки, в яких більше не буде 
потрібно тримати камеру, і Голлівуд тут же освоїть цю нову опцію, надавши 
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екранному псевдореалізму новий спін. Звичайно, спроби зйомок «повного 
метра» від «першої особи» вже робляться, але справжній прорив в цьому 
напрямку, очевидно, ще попереду [4, с. 314].
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ЖІНОЧІ ОБРАЗИ В ДЕКОРІ АРХІТЕКТУРНИХ СПОРУД 
СТИЛЮ МОДЕРН

Стилізація, яка змінила традиційну образотворчість за часів модерну, 
сприяла становленню узагальнено-декоративного трактування. Звільнившись 
від правдоподібної ілюстративності, але зберігаючи символістичні значення, 
ритм та рух, пластика та фактура, колір та лінія затверджувалися як самостійні 
виражальні засоби, що посприяло створенню нової естетичної реальності. 
Найвизначніші інновації та винаходи стилю модерна були в галузі архітектури, 
графіки та декоративно-прикладного мистецтва, що на думку дослідників, 
окрім націленості стилю на покращення реального середовища проживання, 
пояснювалося близькістю принципів декоративної стилізації цих видів 
творчості [1, с. 102].

Сформований наприкінці ХІХ ст. стиль модерн, як своєрідне 
протиставлення матеріалізму, натуралізму та презумпції екстремального 
національного натхнення, які були викликані промисловою революцією, 
позиціонується багатьма дослідниками як повстання проти панування 
псевдокласицизму та канонів мистецтва. Властивими стилю є заглиблення 
в релігійну чуттєвість та містицизм.

Побудова художньої форми в модерні поєднувала два підходи –
«внутрішнє», сутністю якого було діалектичне перетворення корисного 
на прекрасне, та «зовнішнє». Проте, панівною лишалася функція краси, яка 
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створювалася митцями за новими художніми законами, відповідно яким 
образна сторона твору не підкорювалася конструктивній логіці 
й переважала над функціональною доцільністю. Дослідники визначають цю 
функцію носієм «ідей, символу, виразності складної гами емоцій та настроїв, 
індивідуального творчого світобачення» [1, с. 100].

Варто зазначити, що регіональні варіанти мистецтва модерну великою 
мірою демонстрували різноманітну стилістику. Так, наприклад, віденський 
сецесіон, який також відомий як «стиль квадрата» завдяки поєднанню 
геометричної форми з прямолінійною орнаментикою, значний вплив на 
становлення якого здійснили східні та елементи англійського мистецтва, 
істотно відрізнявся від сформованого завдяки творчості Х. Обриста, В. Орта 
і  А. Ван де Вельде  французько-бельгійського арт нуво. У творчості одного 
із засновників віденського сецесіону, який вплинув на формування цього 
стильового спрямування, архітектора О. Вагнера, автора праці «Сучасна 
архітектура» (1895 р.), чітко простежується тяжіння до збереження класичних 
принципів симетрії (наприклад, будівля Поштової ощадної каси). Відмітимо 
також і значний вплив його діяльності на творчість російських архітекторів 
І. Іванова-Шица, який поєднав елементи віденської сецесії з давньогрецькою 
класикою та Ф. Шехтеля – представників московського і санкт-петербурзького 
модерну.

Символіка стилю модерн, світосприйняття якого сформувалося 
в мовчазному художньому діалозі духовного та природного в людині, сповнена 
алегоричних та метафоричних образів, джерелами яких є естетика загального 
художнього символізму, пов’язаного зі стародавніми традиціями та культами, 
езотерикою та роздумами про майбутнє (4, р. 43). Проте вона мала і відмінні 
риси, відповідно до регіональних варіантів розвитку мистецтва модерну. 
Специфіка символізму жіночих образів в архітектурному декорі провідних 
представників франко-бельгійського арт нуво, віденського сецесіону, 
німецького і ризького югенстилю та російського модерну засвідчує 
різноманітні підходи до осмислення жіночого початку та його уособлення 
засобами художньої виразності, кількошаровими та багатими, з глибинним 
і натхненним символізмом.

Видатні митці модерна синтезували найвідоміші жіночі образи різних 
історичних епох, а також створили багато нових, специфічних для цього стилю. 
Саме за часів модерну особливе значення набувають жіночі маскарони, образ 
яких суттєво відрізнявся відповідно до регіональної специфіки стилю.  
Маскарон – опуклий ліпний орнамент у формі декоративної гротескної маски 
або людського обличчя, який розміщувався над дверима будинків або на 
фонтанах [3, р.153]; страшне, химеричне, романтичне або нейтральне 
зображення обличчя, зазвичай людини або тварини, один із найзагадковіших та 
привабливих елементів декору в архітектурі стилю модерн.

Семантика таємничих та загадкових жіночих образів, втілених 
архітекторами, скульпторами і живописцями стилю модерн у декорі будівель 
та споруд наприкінці ХІХ – на початку ХХ ст., істот напівреальних, 
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напівфантастичних, які ніби існують між двома світами – людським 
і природним, хоча й викликає багатоаспектні асоціації, а все ж виключає одне 
з найголовніших – продовження людського роду та материнство. [2, с. 211]
зазначає, що в образі «андрогіна», який характерний для мистецтва модерну, 
відображується початок кризи статевої ідентичності – жінка постає 
уособленням чоловічого кохання та бажання, проте вона лишається 
недоступною. Своєрідність символіки жіночих образів архітектурного декору 
модерну вирізняється відповідно до регіональної специфіки стилю – від 
фатальної жінки, з акцентуацією на її приналежності до таємничих та 
демонічних сил природи, до символу чистоти і духовності, які відображали 
жіночу невинність і скромність.
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СИСТЕМИ ЗАПИСУ ЗВУКУ В КІНО 50–60-Х РР. ХХ СТ.
З початком виходу у 50-х роках широкоформатних фільмів було зроблено 

спробу запустити стереофонічне кіно. Для цього був створений такий вид 
звукозапису, як магнітний. На готовій тридцяти п’яти міліметровій кіноплівці 
були чотири магнітні доріжки. На найвужчій доріжці розміщувались усі звукові 
ефекти, які відтворювалися через групу гучномовців, що розміщувались 
периметром зала, а на трьох інших доріжках фіксувався стерео звук, який йшов 
зі швидкістю руху кіноплівки. Правий, лівий та центральний гучномовці, що 
розміщувались поза екраном, підсилювались по окремих каналах і сигнал 
до них надходив  по окремій магнітній доріжці.
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Завдяки створенню та впровадженню в 50-х роках XX ст. магнітної 
стрічки, а також розробки панорамного, широкоформатного, поліекранного, 
стереоскопічного та інших видів зйомок дали змогу значно покращити якість 
відтворення відео. Завдяки широкому та кольоровому формату відео, 
кінематографи змогли досягти так званого ефекту присутності глядача 
з героями фільму. Це враження також підсилювалися звуковими ефектами. 
Завдяки стереофонічному відтворенню звуку створювалася «просторова 
звукова перспектива», яка давала ілюзію реальності дійсності завдяки ефекту 
«слідкування» звуку за зображенням. Звук відтворювався в тому місці, де на 
відео було його джерело.

З 1955 р. почали випускатися кіноплівки з шістьма магнітними 
доріжками, створюючи шестиканальну стереофонію. Вона мала ширину 
сімдесят міліметрів, даючи змогу випускати широкоформатні фільми. У СРСР 
перший фільм, створений за допомогою  подібної системи, був знятий 
у 1959–1960 рр. під назвою «Повість полум'яних років».

Враховуючи впровадження нової технології, були розроблені нові 
комплекси звукозапису та звуковідтворення. Недоліком такого запису було те, 
що технологія створення фільмокопій з магнітними фонограмами була набагато 
дорожчою, ніж технологія виробництва фільмокопій з фотографічними 
фонограмами. Окрім того, усі магнітні доріжки мають схильність до впливу 
зовнішніх магнітних полів, теплової дії світла. Ці, а також багато інших причин 
призвели до пошуку ідей для заміни магнітних фонограм на 35-мм 
фільмокопіях.

Окрім систем, що були описані вище, в Радянському Союзі і в США мав 
популярність, такий вид кінематографу, як панорамне кіно. Зображення 
у ньому передавалось на вигнутий великий екран з трьома проекційними 
апаратами. Зіткнення між зображеннями усунули з допомогою спеціальних 
пристроїв. Звук з доріжок, при показі таких стрічок, відтворювався 
за допомогою окремих магнітних стрічок. У радянській системі  відтворювали 
дев'ять каналів, у той час як в  американській – шість. Першим фільмом, що був 
знятий в СРСР спеціально для панорамного кіно, стала кінострічка «Широка 
країна моя рідна» (1958 р.). Через не практичність знімальних процесів 
і подальшу проекцію таких стрічок даний вид кінематографа перестав існувати 
в середині 60-х років.

Після тривалої роботи над звукотехнічними комплексами почали 
виходити їхні нові моделі. Спеціально під них почали будуватися кінозали 
та кінотеатри, в яких проектування було спеціально під нові системи задля 
комфортного перегляду кінострічок. Були встановленні певні стандарти 
проектування кінотеатрів, в яких вказувались параметри, які впливали на якість 
звукопередачі, такі як: залежність реверберації від площі кінозалу, її частотна 
залежність, тощо.
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АСПЕКТИ ПОПУЛЯРИЗАЦІЇ МИСТЕЦТВА ГАРЯЧОЇ 
ПЕРЕГОРОДЧАСТОЇ ЕМАЛІ В УКРАЇНІ

Пройшовши довгий шлях крізь століття й до сьогодення мистецтво 
гарячої перегородчастої емалі залишає за собою репутацію традиційного 
і незмінного за своїми технологічними особливостями відтворення, 
відзначається особливою унікальністю, оскільки продовжує широко 
використовуватися майстрами сучасного декоративно-прикладного мистецтва, 
має значні переваги над іншими емалевими техніками завдяки багатій палітрі 
кольорів і відносній довговічності [5; 8].

Актуальність наукового дослідження мистецтва гарячої перегородчастої 
емалі, певною мірою, зумовлена необхідністю його збереження 
та популяризації в Україні, оскільки це сприяє розвитку мистецтва в руслі 
українських традицій, розширенню меж творчої діяльності вітчизняних 
майстрів декоративно-прикладних мистецтв, виготовленню ексклюзивних 
елементів декору власної репродукції та збагаченню світового надбання 
унікальними художніми виробами. 

Мистецтво перегородчастої емалі, яке обрано для дослідження, з’явилося 
понад 1400 р. до н. е. у Візантії, але швидко зазнало розповсюдження 
та популярності в азіатських регіонах, зокрема Єгипті, Грузії, Китаї, 
Японії [3, 6].

У слов'янську культуру техніка гарячої перегородчастої емалі прийшла 
з Візантії. Перші згадки про неї трапляються в Московському Іпатіївському 
Літописі й датуються 1175 роком [1; 2; 4]. 

Перегородчаста емаль має низку особливостей. Перш за все, вона 
є однією з найскладніших і кропітких процесів за способом виготовлення. Саме 
тому вважається вершиною художньої майстерності, доступною лише 
майстрам-професіоналам, які, водночас, мають бути і відмінними 
художниками,і досвідченими технологами.

Аналізуючи сучасний стан мистецтва гарячої перегородчастої емалі 
встановлено, що нині найбільш значним центром його локації 
та популяризації є Грузія, яка диктує основні тенденції розвитку. Нині в Грузії 
є безліч приватних майстрів, які виготовляють декоративні елементи 
та релігійні атрибути в техніці перегородчастої емалі, що залишається 
незмінно трудомісткою й складною, не піддаючись механізації [9]. 
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Рис. 1. Технологічний процес виготовлення виробів у техніці гарячої 
перегородчастої емалі: а – процес закріплення тонкого металевого дроту на 
поверхні художнього виробу; б – кінцевий результат роботи (декоративна чаша, 
автор – Густав Клінгерт) [7].

Досліджуючи й узагальнюючи тенденції сучасного світового дизайну 
встановлено, що нині використання перегородчастої емалі не обмежується 
лише ювелірною сферою, як це спостерігалося раніше. Ця техніка, незважаючи 
на складність і високу собівартість виконання, активно проникає в сучасний 
дизайн у вигляді оздоблення предметів побуту та малих декоративних форм, 
що слугують оригінальною родзинкою в оформленні інтер'єрів. Особливо це 
стосується таких стилів та стилістичних напрямів як бароко, рококо, класицизм, 
готичний, романський, прованс, модерн, еклектика тощо. 

Мистецтво перегородчастої емалі, як і будь-яке мистецтво, в процесі 
популяризації стикається з низкою проблем, що потребують наукового 
обґрунтування, узагальнення історичних аспектів розвитку та поширення, 
встановлення основних сфер використання, з’ясування особливостей 
технологічного процесу виготовлення художніх виробів, аналізу сучасних 
тенденцій та центрів найбільш активного розвитку в сучасному дизайні.

Результати проведених досліджень надали можливість дійти висновку, 
що в XXI ст. мистецтво перегородчастої емалі продовжує існувати, є досить 
перспективним з точки зору дизайну, привертаючи широку суспільну увагу.
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КОМУНІКАТИВНА СКЛАДОВА МИСТЕЦТВА ПЕРФОРМАНСУ
Завдяки теорії мовленнєвих актів Д. Остіна стало відомо, що в мові є два 

види тверджень: відносні й активні (англ. «performative»). Поняття 
«перформативність» означає акт, що підтверджується словом, а твердження, що 
повторює дії – «перформативне твердження». Перформативний спосіб 
комунікації вимагає щирості, оскільки мовець, описуючи власні дії не може 
вдавати з себе іншого. Ідея дослідження перформативного мовлення 
поширилась на вербальну позатекстову комунікацію наповнену семантичним 
змістом, а поняття «перформативність» поступово набрало соціального 
значення [1, с. 191; 3, с. 38; 6].

Теорію перформансу як окремої категорії театральних форм, що увібрала 
в себе ритуал, шаманізм і різного роду гру тлумачить Р. Шехнер [5]. 
Її принципи лягли в основу експериментального театру в США, де 
перформативність стала центром здійснюваної культурної події з можливими 
в ній варіаціями й неповторністю. Перформансу притаманні прояви через 
будь-яку публічну естетичну дію-жест: вербальну, фізичну, поведінкову, 
соціальну тощо. Перформативний мовленнєвий акт, спосіб поведінки чи ритуал 
є основним способом творення перформансу.

У процесі вивчення «соціальної драми» в неформальному середовищі 
В. Тернер вводить поняття «Homo Performance» – людини як тварини, що грає 
сама себе (man the salf perfoming animal). Така поведінка виникає на дозвіллі, 
поза роботою, її характеристикою є добровільність та фрагментарність. Часто 
пов’язана з маргінальністю, соціальною критикою, деструктивною поведінкою 
та радикальним експериментом [4, с 173–174].

В моделі джерело>кодування>повідомлення>декодування>перцептор 
перформанс пришвидшує процес стандартної комунікації шляхом заміщення 
«кодування» й «повідомлення» та спрощення процесу «декодування» й 
«сприйняття» завдяки біологічній подібності реципієнта: джерело>
пеформанс>перцептор. 
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Перформанс підпорядковується законам наративу: психологічної 
правдивості; стилістичної єдності (нице або високе); пріоритетності серйозного 
(комічне після серйозного); несуперечливості (частини тексту не суперечать 
один одному); неповторюваності.

Перформер використовує синергію місця, часу, контексту, оскільки 
пеформанс тяжіє до комунікативної (генерувальної) інтенції комунікативності 
на відміну від інформаційної театральної форми (пасивного сприйняття). Але 
центром у послідовності перцепції стає поняття релевантності для кожного 
окремого індивіда, що залежить від домінантного каналу сприйняття: 
вербального (часовий вимір), візуального (просторовий вимір) й перформансного
(вбирає перші два). 

Ф. Ніцше доводить те, що провідний канал сприйняття у приматів 
візуальний у свій спосіб: «люди спокійно брешуть ротом, але пика, яку вони 
кривлять, все ж говорить правду» [3, с. 303]. Невербальну сферу ми в змозі 
контролювати менше ніж вербальну (тобто голосову, пов’язану з інтонацією 
і тембром, а не текстову, оскільки текстом є будь-який набір ситуацій, в яких 
може не бути жодного слова) [5].

Комунікативний простір структурується первинними й вторинними 
процесами. Має успіх лиш той комунікативний процес, що продовжується 
у вторинних процесах, тобто переказується як того вартий. Перформанс краще 
сприймається й запам’ятовується, автоматично використовуючи особливості 
каналів комунікації, тому використовується нейролінгвістичним програмуванням.

Отже, перформанс є багаторівневою формою комунікації, що є власне 
текстом, який підпорядковується законам наративу. Перформанс є синкретичною
формою комунікації, вплив якої широко використовується. 
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ФОРМУВАННЯ АВТОРСЬКОЇ ПОЗИЦІЇ АВТОРА ПІД ВПЛИВОМ 
ПОЛІТИКИ ТА ІДЕОЛОГІЇ

На відміну від художньої культури, покликаної примиряти людей 
і народи, інформація здатна не тільки повідомляти, але і роз'єднувати. Це 
особливо очевидно в умовах політичної конфронтації, де вона піддається 
ідеологічному впливу. У такій атмосфері лише при дотриманні умови 
неупередженості телебачення може узяти на себе відповідальність 
за достовірність новин, що повідомляються, і сукупність висловлених на екрані 
думок, по яких ми судимо про стан суспільної свідомості.

Для вітчизняної журналістики подібна безсторонність в зображенні подій 
і думок – задача навряд чи проста. Десятиріччями в теорії публіцистики 
радянські засоби масової інформації фігурували як засоби масової інформації 
і пропаганди, де пропаганда завжди вважалася первинною, а інформація тільки 
«засобом».

Щоб звільнити телевізійну журналістику від ідеологічних домагань, 
недостатньо розлучитися з державною монополією. Покоління журналістів, що 
прийшли на зміну фігурі «кремлівського диктора» мають переконати, що 
достовірний погляд на події і процеси суспільного життя належить 
журналістам. Саме вони фігурують наставниками безрозсудної публіки. Народ 
у свою чергу має право голосу, але у рамках, дозволених журналістами. Це 
порочне коло,у якому телеглядачі мають можливість підтримувати «єдино вірні 
погляди» звучні з телеекрану та у меншій мірі – висловлювати свою думку.

В осередку сучасної поляризації масової свідомості (особливо коли 
йдеться про події у вибухонебезпечних точках, де кожна із сторін прагне 
представити положення так, щоб підкреслити свою правоту і неправоту 
супротивника) будь-яке суб'єктивне зауваження журналіста здатне ще більш 
розжарити і без того збуджену атмосферу, а тенденційне повідомлення про 
міжнаціональні конфлікти привести до ще більших їх загострень. «Репортаж 
з двома обличчями» – коли одну і ту ж подію представляють кореспонденти 
обох протиборчих сторін, важливо дотримуватися неупередженості та чистоти 
фактів. Але і це не вирішить конфлікту.

Найоб'єктивніша картина дійсності можлива лише у викладі журналістів 
політично неангажованих до конфлікту. Вони не можуть собі дозволити 
займати позицію «за» або «проти», залучаючись до освітлюваного ними 
конфлікту і тим самим ще більш спрощуючи або драматизуючи ситуацію.

Впливом несвідомо засвоєної ідеологічності пояснюється поведінка на 
екрані ведучих, для яких телевізійне інтерв'ю або прес-конференція стають 
чимось на зразок екранної кориди, де вони себе відчувають тореадорами, 
залишаючи за запрошеними роль биків.
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Принцип політичної неупередженості нерідко засуджується опонентами 
як відсутність у співробітника інформаційної служби громадянської позиції. 
Позиція тележурналіста не зводиться до публічного самовираження, тим 
більше в новинних рубриках. Ця позиція – не в словесних оцінках (сфері 
аналітиківі експертів), а в прагненні до достовірності і повноти представлених 
фактів і думок, що дозволяють глядачу самостійно робити висновки.

Разом з тим, журналіст не може однаково відноситися до того, хто 
порушує закон, і до того, хто його захищає, особливо якщо йдеться про закон 
етичний. Коли стикаються співчуття і жорстокість, справедливість і зловмисність, 
терпимість і нетерпимість, позиція журналіста не має нічого спільного 
з байдужістю. Інформаційний простір, створений віщанням, не повинен бути 
полем розбрату, що ускладнює конфронтацію політичних, національних, 
релігійних поглядів. Призначення телебачення – сповідати істини, що 
відносяться до вічних цінностей: милосердя, взаєморозуміння і згода.

Достовірність і повнота інформації як критерії журналістики можуть бути 
досягнуті тільки за умови неупередженості. Вона рівнозначна самокритичності, 
тобто тверезому усвідомленню того, що інтереси журналіста не вичерпують 
собою інтереси суспільства. Телевізійний ефір – не власність приватних осіб 
або навіть державних відомств, зокрема й телевізійних. Електромагнітні хвилі 
належать в тій же мірі кожному, як і нікому.

Зрозуміло, журналістам екрану по боргу своєї професії, апелюючим до 
масової свідомості, нелегко утриматися від спокуси представити свою особисту 
думку як істину в останній інстанції. Враховуючи цю спокусу, крупні 
телекомпанії світу забороняють своїм співробітникам виказувати особисті 
думки з питань поточної політики або проявляти на екрані симпатії по 
відношенню до політичних партій чи їх лідерів. «Редакційна точка зору» –
прерогатива преси. Цим же пояснюється і заборона на участь журналістів у 
виборчих кампаніях як кандидатів, а також їх активне висловлювання своїх 
політичних переваг. Річ не лише в тому, що у тележурналіста більше 
можливостей для публічного самовираження. Ідеологічна упередженість 
ведучого або репортера дозволяє аудиторії ототожнити мовну концепцію 
телекомпанії з певною політичною «лінією».

Публіцисти, чий досвід і компетенція дозволяють їм виступати як 
загальновизнані коментатори, що аналізують ті або інші проблеми і ситуації, 
ведуть, як правило, програми під власним ім'ям і тим самим відділяються від 
мовної політики телекомпанії.

Поважаючі себе телекомпанії не допускають, щоб їх співробітники 
активно проявляли свої симпатії по відношенню до будь-якого кандидата або 
партії (незалежно від того, чи перебувають ті при владі або тільки претендують
на неї), а тим більше ставали кандидатами самі. Якщо це все ж таки відбулося, 
і такий журналіст бере участь в політичній передачі, автоматично вступає в дію 
правило про надання адекватного ефірного часу його опоненту. Журналіст, що 
віддає перевагу одному кандидатові за рахунок іншого, ризикує підірвати свою 
репутацію незалежного журналіста і втрачає довіру глядачів. Повага до права 



49

кожного кандидата виказувати особисту точку зору і програмні тези своєї партії 
зобов'язала телевізійного журналіста бути гранично коректним, не даючи 
мотиву затверджувати, що позиція співбесідника представлена в помилковому 
світлі.

Хоча сцени насильства на екрані завжди виразніші, ніж столи для мирних 
переговорів, професійний журналіст вважатиме за краще надати слово 
розсудливим співбесідникам, а не підбурювачам до крайніх заходів, наскільки 
б екзотично не виглядали останні.

Критерії телевізійної журналістики – достовірність, повнота інформації, 
неупередженість – стають граничною необхідністю в репортажах, об'єкт 
яких – екстремальні ситуації. Недотримання цих критеріїв не тільки спотворює 
картину реальності, але нерідко приводить до загострення ситуації, у тому 
числі і масового насильства. Небезпека небажаної інформації набагато зростає, 
коли йдеться про військові дії, катастрофи, нещасні випадки, етнічні зіткнення, 
терористичні акти і суспільне безладдя. Присутність камер і журналістів, як 
чинник публічності в цих випадках, здатна вплинути на сам хід подій. 
Учасники несанкціонованих мітингів, пікетів і інших форм виразу суспільного 
протесту, не говорячи вже про натхненників цих рухів, прагнуть скористатися 
присутністю журналістів для публічного обнародування своїх декларацій.

Для журналістів, що працюють в подібних умовах, бажані консультації 
з фахівцями по надзвичайних ситуаціях і іншими експертами, здатними 
підказати, які фрази, питання, заяви або поведінка героїв, будучи 
обнародуваними, можуть лише ускладнити положення.

Журналісту, діючому в оточенні збудженого натовпу, потрібна 
професійна обережність, аби освітлення політичного або етнічного конфлікту 
не викликало нових конфліктів, а ідея національного самовизначення не 
переросла в доктрину переваги одного народу над всіма іншими. Расові теорії 
нетерпимості до «іногородців», що граничать з фашистськими, не можуть 
звучати з екрану.
У протилежному випадку телебачення ризикує виявитися провідником 
національно-шовіністичних уявлень.

Збалансованість думок, якої добивається журналіст, не свідчить про його 
байдужість або про рівноцінність для нього будь-яких висловів, обнародуваних 
в ефірі. Етичний і громадянський борг виключають нейтральність по 
відношенню до етичних категорій. Від позиції журналіста залежить, чи не 
перетвориться телебачення із засобу впливу на політику в сам предмет 
політики, і чи не виступить воно по відношенню до конфліктуючих сторін.
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ПЕРЕВАГИ УТВОРЕННЯ ПІШОХІДНИХ ЗОН 
У СЕРЕДНІХ МІСТАХ УКРАЇНИ

Пішохідні зони – це громадські місця в містах і селищах, по яких 
заборонено проїзд транспорту, за винятком певного часу доби, в який 
дозволено підвезення продовольства та проїзд спецмашин. Сучасні пішохідні 
зони є поліфункціональними, оскільки вони, окрім торгівельної складової, 
доповнюються музейно-виставковими, видовищними, ігровими та розважальними
комплексами. Громадські місця є важливим для задоволення суспільних 
потреб, соціалізації, соціальних зборів та активного відпочинку .

Створення пішохідних просторів пов'язане з необхідністю оцінки безліч 
факторів, а саме: значення вулиці в мережі міста та її роль в організації руху, 
існуюча і перспективна інтенсивність руху, склад транспортних і пішохідних 
потоків, характер прилеглої забудови, розташування інженерних комунікацій 
і транспортних споруд життєзабезпечення міста [1].

Суспільні простори можуть сприйматися як дзеркало соціальних звичаїв, 
цінностей і культури самі поступово з часом і найкраще розпізнаються 
в старих, традиційних частинах міста. Ці громадські місця впливають на імідж 
міста, а їх функції й естетичну якість визначають життєздатність громадського 
простору. 

З найдавніших часів до кінця XX століття в цілому міські площі та 
центральні вулиці служили для задоволення потреб міста та його мешканців. 
Вони також виконали політичні, релігійні, комерційні, громадські та соціальні 
функції. Пізніше, наприкінці 19 століття і завдяки зростанню промисловості та 
швидкому зростанню населення ці вулиці призначалися для торгівлі та послуг; 
однак, вони все ще вважалися місцями для соціальних зібрань і спілкування.
З 1960-х років планувалися міста, побудова яких акцентувалася на збільшення 
та максимізації потоку автомобільного трафіку, зменшуючи кількість місця, яке 
підходить для пішохідних зон. Ця тенденція все ще прискорюється як наслідок 
продовження індустріалізації й урбанізації країн, що розвиваються.

При розгляді середніх міст України особливий науковий інтерес 
представляє вивчення їх пішохідних зон. Зонування є найважливішим 
інструментом містобудівного аналізу, розвитку територій, а також оперативного
управління, шляхом встановлення режимів, регламентів і планувальних 
обмежень в рамках окремих зон. Прийоми їх формування залежать від 
економіки держави та стратегії розвитку, які стверджують, що держава повинна 
займатися підприємницькою політикою і створювати сприятливе для бізнесу 
середовище, зосереджуючись на створенні нових робочих місць, а також на 
розвитку в секторі послуг. Це показує якість життя в містах – виділення міських 
просторів для пішоходів. Для того, щоб створити належні умови для 
задоволення потреб людини, велика увага повинна не тільки розвивати фізичну 
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інфраструктуру, але й інші аспекти сприяти створенню стійкого балансу між 
соціальними, економічними та екологічними факторами. Однак взаємодія між 
цими факторами може бути досить складною, особливо, коли вони 
розглядаються різними групами зацікавлених сторін.

Примітно, що вже понад двадцять років в Україні існує зростаюча 
стурбованість можливими негативними соціальними й екологічними наслідками 
транспортного потоку скорочення пішохідних зон. Зростаюче занепокоєння  
призвело до схеми пішоходів, які були прийняті для переоформлення структури 
міст в такий спосіб обмеження або вилучення автомобільного руху з вулиці, 
що робить його придатним для пішохідного використання.

Створення пішохідних зон може одночасно зменшити кількість 
конфліктних ситуацій між транспортними та пішохідними потоками та сприяти 
проведенню природоохоронних заходів, наприклад, озелененню, зменшити 
шум і забрудненість повітря. Організація пішохідних вулиць тягне за собою 
збільшення інтенсивності руху на прилеглих вулицях і погіршення на них 
дорожніх умов. Відповідно рівень транспортного шуму та загазованість на 
прилеглих вулицях без прийняття спеціальних заходів підвищуються. Коли 
вулиця перетворюється на пішохідну, важливо забезпечити таке рішення, при 
якому прилеглі території не успадкували б її проблеми.

Дії спрямовані на реалізацію пішохідних зон полягають у затвердженні 
загальної містобудівної схеми і ведеться в три етапи. На першому етапі 
розглядаються головні напрямки пішохідних маршрутів. На другому етапі
у відповідності з пішохідними дорогами повинні бути намічені зони впливу 
композиційних домінант, таких як: рослинності, світла, кольору, матеріалу 
і сфери їх взаємопроникнення. На третьому етапі потрібно установити межі цих 
зон, визначити характер естетичного впливу предметно-просторового оточення, 
встановлення художньої ролі пластичних видів мистецтв, визначити вибір 
матеріалів. Виразність композиційного образу пішохідних зон досягається 
використанням зорово-формальних елементів, що сприяють створенню певної 
духовної атмосфери, настрою, виявленню ідейного сенсу архітектури, що несе 
певний емоційно-естетичний вміст. Подібний сценарний план являє собою 
поняття – пластичне пішохідне середовище [2].

Один із прийомів є створення оптимального сприйняття зору людини. 
Наприклад, уявно виставляються фіксовані точки, які розкривають перед 
пішоходом те, що знаходяться на певному місці дороги, задумані картини, 
акцентуючи найбільш гострі ракурси і привабливі панорами [2]. Поділ 
пішохідного та автомобільного руху надає додаткові можливості  використання 
перепадів рівня пішохідних доріг при спорудженні різноманітних типів містків, 
надземних і підземних переходів через автодороги. Важливо вміти вміло 
використовувати закономірності динамізації зорового сприйняття при спуску, 
композиційно акцентувати його малими формами, пластикою рельєфу землі 
і декоративним озелененням [2].

Екологічні фактори такі як, чисте довкілля, шум і забруднення повітря 
є одними з найважливіших прийомів, адже вдалі пішохідні зони повинні бути 
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захищені від шумів автомобіля та забруднюючих речовин і бути чистими. 
Сюди ж відноситься озеленення, наявність дерев та декоративних рослин, адже 
вони є дуже важливими, оскільки зелені зони захищають від шуму та 
забруднення, пригнічуючи від 20% до 80% пилу.

Розвиток інфраструктури пішохідних зон допомагає значно поліпшити 
імідж міста. Це слід розглядати як інвестицію в комплексне вирішення 
проблем, що охоплює економічний, соціальний, охорона здоров'я, навколишнє 
середовище, розвиток міста та інші аспекти.

Висновки. Таким чином, пішохідні зони сьогодні можуть зберігати 
традиційний характер міської забудови, а можуть набувати нових властивостей 
за рахунок сучасних планувальних рішень, можуть змінити мікроклімат вулиці, 
частково або повністю захистити від впливів транспортних засобів і допомогти 
віднайти спокій громадянам у щоденній рутині. Прийоми формування 
допомагають покращити якість, підкреслити важливість і прогнозувати 
корисність для країни створення комфортного середовища для життя 
мешканців міст, а саме вдалу організацію пішохідних зон в сучасному місті. 
Але опрацювання цього питання не достатнє, існує низка проблем, що 
призупиняє розвиток у даній сфері. 
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ВПЛИВ МУЗИЧНИХ ЖАНРІВ ХАРД-РОК 
ТА ХЕВІ-МЕТАЛ НА МОДУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Як відомо музика – це двигун моди, ці дві індустрії йдуть нога в ногу 
постійно надихаючись одна від одної, й допомагаючи реалізувати нові, навіть 
найдивовижніші ідеї, що виникають всередині музичної чи fashion-спільноти.

Американська та європейська музична культура ХХ ст. відзначилася 
створенням багатьох музичних жанрів, які стійко витримали зміну багатьох 
десятиліть, та дійшли до ХХІ століття. Одним з основоположних жанрів музичного 
рок-мистецтва XX-XХI століть, які здійснили найбільший вплив на розвиток моди, 
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можна по праву назвати хард-рок та хеві-метал (або хард-енд-хеві), із характерними 
лише для цих жанрів законами й правилами виконання, а також самобутніми 
образотворчими засобами та прииомами художньої виразності. 

Тенденція впливу хард-енд-хеві як жанру на модну культуру
простежується з самого його зародження наприкінці 70-х років ХХ ст.
і до сьогодення. Відокремлюється також багато піджанрів хард-енд-хеві, які
так чи інакше зробили свій конкретний внесок в моду.

Основними ознаками приналежності виконавців до певного напрямку,
окрім музичних особливостей, є їх зовнішній вигляд, що працює як
ідентифікатор конкретних піджанрів хард-рок та хард-енд-хеві. Певний образ
підсилює психологічний вплив музики, надає їй характерності, в такому образі
навіть можна простежити натяк на статус виконавця в групі [2, с. 58].

Феномен хеві-металу та хард-року виявляється в тому, що ці жанри
неодмінно супроводжувала позамузикальна атрибутика, а саме аудіальність,
імідж виконавця, активність аудиторії, можливість самовираження, сценічні
форми, зовнішній вигляд виконавця, манера рухів та дій на сцені [2, с. 70].

Популярність хард-енд-хеві вплинула на зміну норм поведінки
і зовнішнього вигляду молоді. Оскільки молоде покоління прагнуло
до самореалізації, індивідуальності, самовираження, означення своїх поглядів,
самобутності, здавалося саме музика хард-енд-хеві з її нестандартністю може
допомогти у цьому. У 70-ті та 80-ті рр. саме з піковою стадією свободи у молоді
асоціювався хард-енд-хеві. Його адаптація й поширення відбувалися через
вплив особистостей рок-музикантів, які неодмінно використовували своєрідний
зовнішній образ. Як тільки яскраві образи хард-енд-хеві підхопили модні
подіуми, популярність цього жанру ввійшла в широкі маси. Люди змінювали
манеру одягатися, щоб імітувати співаків у популярному жанрі протягом
певного періоду часу [1]. Масовість моди сприяла розвитку авангардного на той
час музичного жанру, за законами масового мистецтва, й забезпечила його
розповсюдження в культурно-мистецькому просторі.

Музика хард-енд-хеві запровадила не тільки запозичення окремих 
елементів одягу, а породила новий стиль життя й поведінки, сприяла появі 
нових стильові напрямків у 80-х та 90-х рр. у модній індустрії. Кожен гурт 
намагався створити нові сценічні образи, якомога більш унікальні 
та впізнаванні. Одними з найяскравіших прикладів «модного вторгнення» 
можна назвати такі гурти як «guns and roses», «kiss», та «iron maiden». Кожен 
з них мав свою неповторну манеру не тільки в музиці, а й в сценічному 
костюмі. 

Iron maiden це одна з перших «металевих» груп, яка започаткувала моду 
металу. Учасники групи притримувались «класичних» образів хеві-метал 
артистів. Це зазвичай були шкіряні куртки «косухі», футболки, та світлі джинси 
або шкіряні штани, довге волосся і не велика кількість аксесуарів. Фанати
могли легко наслідувати їх манеру одягатися у повсякденному житті. Їх образи 
не можна  було назвати найяскравішими, але «Iron Maiden» стали переломною 
ланкою в історії хеві-металу, і в моди залишили вагомий слід, оскільки 
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започаткували моду на логотипи хеві-метал, яка тягнеться з 80-х років, 
постійно змінюючись, а зараз є великим трендом сьогодення. Логотип та знак 
«Iron Maiden» вважається найпопулярнішим та найвпізнавальнішим серед всіх 
інших гуртів. Він включає в себе фірмовий напис, та зображення «Едді» – який
є символом і маскотом групи. «Едді» зображений на всіх обкладинках альбомів 
групи, досить часто у страхітливих сценах, а також представлений в декораціях 
на концертах. Цей маскот так вразив публіку, що з’явилась певна мода на 
подібні зображення, логотипи, художні обкладинки, яки потім перетекли 
у обов’язкову складову культури хард-енд-хеві виконавців. Сьогодні цей тренд 
широко використовується багатьма дизайнерами мереж мас-маркет, а також 
часто використовується в стріт-стайл моді. Серед частих «користувачів» цього 
тренду можна назвати молодий бренд одягу Vetements (колекції 2016–19). 
А токож у багатьох інших брендів, зокрема Balenciaga ( колекція F-W 2012) 
(рис.1).

Рисунок 1. Обкладанка альбому гурту «iron maiden» та використання їх знаку
та логотипу в колекціях vetements та balenciaga

Інший приклад поширення складових образів хеві-метал на подіуми – це
образ ексл роуз який є головним вокалістом та лідером гурту «guns and roses»,
він завжди дивував своїм зовнішнім виглядом навіть своїх фанатів. Ексл був
першим хард-рок артистом, який поєднав, на той час, непоєднанне – рок-
атрибутику зі спортивним та класичним стильовими напрямками одягу.
Стильові ознаки його одягу, дуже чітко та успішно, відобразив знаменитий
дизайнер александр венг у своїй колекції spring 2019 ready-to-wear. Дизайнер
майже скопіював легендарний образ ексла роуза: бандана зав'язана навколо
голови; масивні, нашаровані один на один пояси; майка або футболка
з написами або ілюстрацією, «косуха» або піджак, короткі шорти та кросівки.
Це і є незмінна манера одягу знаменитого вокаліста 80-х – 90-х років. Можна
сказати, що дизайнер постійно додає нотки хард-року у свої витвори, та
успішно міксує їх з класичним та спортивним стильовими напрямками, це
можно прослідкувати майже у всіх його колекціях (рис. 2).
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Рисунок 2. Ексл Роуз на концертах та використання складових 
його образу в колекції Александра Венга

Якщо говорити про дизайнерів, які стійко впроваджують на подіумах 
елементи жанру хард-єнд-хєві, то на думку спадає Филип Плейн. Лише одного 
погляду на концепцію його бренду буде достатньо щоб зрозуміти, що це чистій 
глем-метал, яким так прославився славетний гурт «Kiss» у 80-х роках. Филип 
Плейн вдало інтерпритує всю філософію цього жанру в візуальних образах. 
Глем-метал це найепатажнійший піджанр хеві-металу, його основна ідея плягає 
в тому щоб вразити  «незгодність» не тільки музикою, а й яскравим зовнішнім 
виглядом. Дуже довге начесане волосся, використання макіяжу у чоловіків, 
яскравий шкіряний або щільнооблягаючий одяг та аксесуари - пов'язки, 
використання великої кількості різноманітного інкрустування блисківками, 
шипами, стразами, нашивками, масивне взуття, надмірність деталей в образі. 
У своїй колекції Spring 2019 ready-to-wear Филип Плейн вміло використовує ці 
прийоми та інтерпритує їх в сучасну моду. Також вплив образів глем-року 
можно прослідкувати в його колекціях 2014–2018-х років (рис.3).

Рисунок 3. плакат гурту «kiss» та використання складових їх образів в колекції
филип плейна
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Отже, сьогодні велика кількість дизайнерів звертаються до жанрів
хард-рок та хєві-метал за натхненням, відомі бренди використовують
стилістичні особливості костюму хард-енд-хеві XX ст., ще раз поєднюючи
музику і моду. Тенденції минулого й сучасності, поєднуючись, породжують
особливості нових музичних та дизайнерських рішень.
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АНІМАЛЬНІ МОТИВИ В ТЕАТРАЛЬНИХ ПОСТАНОВКАХ 
І ТЕАТРАЛІЗОВАНИХ ЗАХОДАХ

Звертаючись до вивчення глобалізаційних тенденцій, що відбуваються 
в Україні та світі, прагнучі дослідити теоретичні та творчі проблеми розвитку 
мистецтва, зокрема, театрального у сучасних умовах, нами обрано у якості 
предмету мистецтвознавчого дослідження недресировані тварини як 
інтегрована складова театральних постановок та театралізованих заходів. 
Аналіз науково-дослідницької літератури за даною тематикою свідчить, що на 
сьогодні відсутні мистецтвознавчі розвідки у даній царині, що, в свою чергу, 
вказує на актуальність та новизну напрямку наукового пошуку.

Приклади використання недресированих тварин у театралізованих 
заходах відомі ще в історії античності – виступи бестіаріїв (звіроборців) 
у Стародавньому Римі були популярними не менш за гладіаторів. На аренах 
цирків та амфітеатрів на очах глядачів та на догоду їх розбещеного смаку 
виборювали життя у боях і бранці-люди, і бранці-звіри: носороги, леви, 
леопарди, бики, ведмеді, кабани, гієни та ін. На страусів, жирафів, зебр, лосів, 
оленів, слонів, диких коней, буйволів, крокодилів влаштовувались публічні 
театралізовані полювання. Споглядаючи криваві дійства за участі екзотичних 
тварин, глядачі насолоджувались і жорстоким видовищем, і красою небачених 
тварин [1]. Іноді смертельні видовища – фактично театралізовані страти –
з використанням птахів, тварин та у декораційному оформленні ставились за 
мотивами міфологічних сюжетів, де головними виконавцями ставали злочинці 
або раби, які мали понести кару за якусь провину. 
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Церковний театр Середньовіччя зробив свій вагомий внесок в оформлення
сценічного простору із залученням представників тваринного світу. Так у 
першому, як вважають дослідники, Різдвяному вертепі, який поклав початок 
сучасній традицій виставлення у церквах та на церковних майданах на Різдво 
сюжетних композицій про народження Сина Божого, було використано лише 
вола та осла. 25 грудня 1223 р. у печері Ґречьо, що знаходиться недалеко від 
міста Рієті, в Італії на Різдво Франциск з Ассізі (Франциск Ассійський) вирішив 
святкову Різдвяну месу відслужити по-особливому: у печері, поклавши у ясла 
трохи сіна та завівши попередньо до приміщення двох тварини, пастор словами 
проповіді і через візуальні алюзії спрямовував прагнення віруючих до 
спілкування з Богом [2; 3]. 

Традиція «живого» Різдвяного вертепу, хоч і у трансформованому 
вигляді, зберіглась нині і в Україні. На Старий Новий рік у селі Колінці, що 
на Івано-Франківщині, в обряді засівання бере участь святково прикрашений 
кінь. Він ходить разом із засівальниками селом, заходить до подвір’їв, навіть 
до хат [4].  При цьому кінь стає візуальним центром всього сценічного 
обрядового дійства, його окрасою та виконавцем обрадодій. 

Загалом, можна стверджувати, що коні у порівнянні з іншими тваринами
є доволі часто залученими у сценічних постановках. Так, наприклад, виступ 
Національного академічного хору ім. Г. Верьовки на сцені Кремлівського 
палацу з’їздів під час звітного концерту творчих колективів Української РСР, 
присвяченому 26 з’їзду КПРС, 1981 році, з номером «Пісня про тачанку» (слова 
М. Рудермана, муз. К. Лістова) супроводжувала четвірка дивовижної краси 
коней. Механізована платформа-транспортер на передньому краї сцени, 
прокручуючись під їхніми стрімкими копитами, створюючи ефектне враження, 
що красені-тварини мчать прямо назустріч глядачам в такт динамічній музиці. 
Кулеметник в цей час ілюстрував зміст пісні:

«У ворожий стрій густий
Застрочив із кулемета
Кулеметник молодий» [Перекл. К.В. Ю.-Р.]
Високопрофесійне вокальне хорове виконання у поєднанні з присутністю

справжніх тварин на сцені, з динамікою граційного стрімкого та унікального 
за спрямуванням їхнього руху у напрямку до глядачів справляли незабутнє 
емоційне враження від перцепції концертного номеру. При цьому коні на сцені 
Кремлівського палацу з’їздів стали домінуючою принадною складовою всієї 
художньої композиції виступу хору.

Метелики завжди приваблювали людей своїм яскравим забарвленням. 
Давні ацтеки вірували, що душі померлих повертаються у світ живих в образі 
крилатих комах аби відвідати родичів та разом відсвяткувати День Мертвих. 
У період свят та ритуальних карнавалів хмари чорно-помаранчевих метеликів, 
що прилітають у листопаді на територію центральної Мексики, створюють 
вражаюче і незабутнє видовище. Вони тисячами-і-тисячами пурхають навколо, 
радуючи око глядачів та учасників свята стрімкими неочікуваними рухами 
та тендітною, різноманітною, мерехтливою красою крилець.
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Іншим, не менш видовищним та оригінальним прикладом використання 
красенів-метеликів для оформлення сценічного простору театрально-
видовищних заходів може слугувати теперішній український тренд салютувати 
підчас весілля красивими різнокольоровими та різнокаліберними метеликами. 
Яскраві кольори та дивовижні форми крилець комах, їх мерехтливі несподівані 
пурхаючі рухи утримують глядацьку увагу, викликаючи естетичну насолоду 
і позитивні емоції, створюючи відчуття унікальності і неповторності свята. 
Такий анімальний дизайн перетворює звичайне приміщення ЗАГСу або 
ресторану у сценічний простір, де відбувається яскрава дивовижна візуальна
дія. У поєднанні з квітковим дизайном святково вбране приміщення починає 
виглядати справжнім оазисом.

Щодо традиційного випускання голубів молодятами на весільній 
церемонії, то у контексті вивчення анімальних мотивів у театралізованих 
заходах можна говорити про двоїсте спрямування їх використання: з одного 
боку, для виконання весільного обряду, що принесе мир та любов у подружнє 
життя,
з іншого – молодята, випускаючи у небо красивих декоративних білих голубів, 
створюють візуально привабливий художній образ кохання. Таким чином, білі 
голуби, символізуючи мир і любов у новій родині, стають елементом 
художнього оформлення обряду.

Досліджуючи питання анімальних мотивів у театральному мистецтві,  
варто також розглянути декілька показових прикладів із постановок 
на театральній сцені – драматичній, оперній та балетній. 

Варто згадати виїзд молодят – Міча та Дюлі – верхи на парі коней 
у фіналі опери «Еро з того світу» Я. Готоваца на сцені Хорватського 
національного театру в Загребі у 1935 р. [5]. З постановок на драматичній
сцені – «Легенду про Фауста» за Й.-В. Гете у Національному академічному 
драматичному театрі ім. І. Франка (2007 рік). На подив глядачів на сцену театру 
верхи виїжджають духи Олександра Македонського (В. Абазопуло) та його 
коханки (К. Свистун), роблячи коло пошани.

Окрім коней на драматичній сцені досить часто присутні і птахи. Так 
можна пригадати виставу «Камо» О. Левади у Київському театрі
поезії (1985 р.). Сірий горобець асоціювався із самим Камо – головним героєм 
постановки – палким незламним революціонером [6, с. 24].

Аналогічним прикладом сценічної метафори, втіленої птахами на сцені, 
можуть слугувати три голуби у спектаклі «Захід» І. Бабеля Одеського 
академічного російського драматичного театру (2018). Саме вони, замкнені 
у малесенькій клітці під дахом будинку, символізують закритих у створеному 
Менделем Криком його світі образи Бені, Льовки та Двойри.

Іноді у театральних постановках тварини виконують провідні чи другорядні 
ролі. Так, наприклад, одним з персонажів у виставі Вінницького обласного 
академічного українського музично-драматичного театру ім. М.К. Садовського 
«Собор Паризької богоматері» В. Гольдфельда за романом В. Гюго (1968 р., 
відновлено у 1978 р.) була Кізочка – незмінна супутниця Есмеральди.
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Мистецтво балету не залишається осторонь залучення тварин 
до сценічних постановок. У 2012 р. відбулась резонансна прем’єра балету 
«Лебідь» французького хореографа Люка Петтона (Luc Petton). У виставі разом 
з виконавицями трупи Le Guetteur брали участь чорні та білі лебеді та інші 
птахи: папуги, чаплі, журавлі, шпаки тощо. Па виконувались танцівницями 
у єдності з птахами. Втіленню задуму постановника – об’єднати в одному 
художньому образі людей і тварин – передувала довга титанічна робота 
із приручення та адаптації птахів і виконавців один до одного, до присутності 
глядачів у залі та до умов сцени [7, 8].

Аналізуючи ці декілька з наведених зі сценічної практики прикладів, 
можна стверджувати, що практика залучення до оформлення сценічного 
простору тварин – екзотичних і не тільки, диких та домашніх, метеликів 
та птахів має давню традицію та знаходить застосування і в сучасних 
театральних постановках. Дієва чи образотворча присутність тварин 
у сценічних постановках приносить емоційну насолоду глядачам. 
Функціонально тварини можуть слугувати як елемент сценічного оформлення, 
як ігровий акторський реквізит або бути дієвим або метафоричним персонажем 
у виставі. Зауважимо, що у драматичних постановках тварини не 
використовуються як складова сценічного оформлення, що має місце 
у театралізованих масових заходах та обрядах. 
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ПСИХОЛОГІЧНІ МЕХАНІЗМИ СПРИЙМАННЯ
ФАХОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ СТУДЕНТАМИ ВИЩИХ МИСТЕЦЬКИХ 

НАВЧАЛЬНИХ ЗАКЛАДІВ

Прискорене збільшення об’єму інформації в умовах бурхливого розвитку 
комунікативного простору вимагає від науки розробки ефективних технологій 
професійної підготовки студентів вищих мистецьких навчальних закладів 
з урахуванням сучасних досягнень психологічної науки. Саме тому особливої 
актуальності набуває проблема якісного сприйняття і обробки фахової 
інформації на сенсорно-перцептивному та когнітивно-апперцептивному рівнях 
їх пам’яті, від розв’язання якої залежить не лише швидкість та надійність її 
запам’ятовування, а й успішність інтерпретації в умовах сценічної діяльності.

Вивчення психологічних механізмів сприймання інформації особистістю 
привертало увагу не одного покоління науковців у галузі психології, 
мистецтвознавства та педагогіки. В умовах розвитку психологічних теорій 
і концепцій виникали різні методологічні підходи до вирішення означеної 
проблеми. Зокрема, відповідно до асоціативної теорії, яка була створена ще 
в ХVІІ столітті і набула особливого розвитку в ХVІІІ – ХІХ століттях, 
сприймання фахової інформації студентами ВМНЗ відбувається завдяки їх 
психологічній готовності до перцепції та асоціативним зв’язкам між її 
фізичними ознаками. З позицій акмеології (науки про успішну цілеспрямовану 
діяльність), феномен «готовність» розглядається у трьох площинах, а саме:

1) індивідуально-особистісній (готовність – це інтегральне утворення, 
комплекс різноманітних властивостей);

2) особистісно-діяльнісній (готовність – це цілісний всебічний прояв 
особистості, який забезпечує високу ефективність діяльності);

3) функціональній (готовність – це короткостроковий або довгостроковий 
стан, в якому мобілізуються психофізичні ресурси організму, а також 
активізуються психічні процеси).

За вихідними положеннями цієї теорії, сприймання фахової інформації 
студентами ВМНЗ забезпечують асоціації, які умовно розмежовуються на два 
види: прості та складні. До простого виду віднесено асоціації за суміжністю, 
подібністю та контрастом. Перші (асоціації за суміжністю) створюють логічні 
лінії з інформаційних складників у часі та просторі. Другі (асоціації 
за подібністю) поєднують ці лінії взаємопов’язаністю їх однотипних рис, які 
надають змогу під час згадування однієї з них репрезентувати й інші. Треті 
(асоціації за контрастом) відображають протилежні властивості інформаційних
складників для їх зіставлення та порівняння. До складного виду асоціацій 
віднесено ті, які спрямовані на пізнання змістової наповненості інформаційних 
складників. 
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Відповідно до вихідних положень теорії гештальта, за якою сприймання 
фахової інформації студентами ВМНЗ відбувається не на основі асоціацій 
первинних елементів, а завдяки їх цілісній організації – «гештальту», тобто 
реконструкції уявних образів, яка підкреслює динамічний характер мнемічних 
процесів, алгоритмом сприймання фахової інформації є:

– її розмежування на складники (одиниці) за відповідними фізичними 
ознаками;

– виділення в загальній інформаційній структурі провідних одиниць для 
сприймання їх фізичних ознак;

– встановлення послідовності фахових інформаційних одиниць для 
сприймання їх фізичних ознак;

– інтеграція сприйнятих фізичних ознак фахових інформаційних одиниць 
у цілісну систему, ізоморфну організації об’єктивних явищ.

За вихідними положеннями біхевіористичної психологічної теорії 
ефективність сприймання фахової інформації студентами ВМНЗ залежить від 
різних об’єктивних факторів, а саме від:

–кількості і структури пред’явлених ознак фахових інформаційних 
одиниць;

– тривалості пред’явлення ознак фахових інформаційних одиниць;
– послідовності сприймання ознак фахових інформаційних одиниць;
–наявності перешкод у процесі сприймання ознак фахових інформаційних 

одиниць.
Відповідно до вихідних положень діяльнісної психологічної теорії, 

сприймання фахової інформації студентами ВМНЗ пов’язується з їх 
усвідомленим мисленням, яке забезпечує синтез і спадкоємність нових знань 
з раніше засвоєними.

Звичайно, вихідні положення цих психологічних теорій і сьогодні 
складають методологічну основу багатьох теоретичних та експериментальних 
праць як у галузі психології, так і мистецтвознавства й фахової педагогіки 
[2, с. 134–154; 3, с. 246–567; 5, с. 265–277]. Натомість, результати наукових 
досліджень кінця ХХ – початку ХХІ століть надають змогу висвітлити 
психологічні механізми сприймання фахової інформації студентами ВМНЗ на 
основі вихідних положень трьохкомпонентної теорії пам’яті (сенсорного 
регістру, короткострокової та довгострокової пам’яті) [1, с. 54–77; 4, с. 245–252].

Без сумніву, алгоритм сприймання фізичних ознак фахових інформаційних 
одиниць студентами ВМНЗ забезпечується злагодженою роботою всіх трьох 
компонентів їх пам’яті. Цей процес розпочинається із довільного або 
мимовільного розмежування фахової інформації на окремі одиниці, ознаки яких 
можуть бути сприйняті тільки певним рецептором сенсорного регістру (зоровим, 
слуховим, дотиковим, а інколи – навіть нюховим чи смаковим).

Психологічні механізми сенсорного регістру пам’яті студентів ВМНЗ 
забезпечують сприйняття фізичних ознак фахових інформаційних одиниць 
та короткострокове утримання «їхнього ехоїчного сліду». Цього часу вистачає 
для розпізнання їх значень.
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Психологічні механізми короткострокової пам’яті забезпечують 
паралельну або послідовну (за потреби – змішану) обробку «цінних» для 
студентів ВМНЗ ознак фахових інформаційних одиниць, трансформацію 
«візуальних образів»  в «уявні образи», їх інтеграцію та кодування. 

Психологічні механізми довгострокової пам’яті студентів ВМНЗ 
забезпечують збереження сприйнятих ознак фахових інформаційних одиниць 
(їхніх трансформованих візуальних образів) не у вигляді сенсорних впливів, 
а в модально незалежних формах (кодах), котрі репрезентуються як для 
розпізнання нових ознак фахових інформаційних одиниць, так і для 
відтворення запам’ятованої інформації з метою її збагачення, видозмінення, 
закріплення чи інтерпретації.

Швидкість та якість сприймання студентами ВМНЗ фізичних ознак 
фахових інформаційних одиниць залежить від:

– сформованості установки на процес сприймання ознак фахових 
інформаційних одиниць;

– усвідомленості мотивації до сприйняття ознак фахових інформаційних 
одиниць;

– їх здатності до спрямовування властивостей уваги на фізичні ознаки 
фахових інформаційних одиниць;

– їх рівня особистісних домагань та емоційного збудження;
– віднайдення способів дій, адекватних проміжним цілям на шляху 

до досягнення мети;
– успішності прогнозування мотиваційних, вольових та інтелектуальних 

зусиль, спрямованих на досягнення мети;
– мобілізації психофізіологічних ресурсів організму для досягнення мети;
– самонавіювання у досягненні мети;
– впевненості у власних можливостях розпізнання ознак фахових 

інформаційних одиниць.
У динамічному процесі розпізнання фахових інформаційних одиниць 

щомиті може змінюватись провідний рецептор, залежно від максимального 
спрямовування уваги студентів ВМНЗ на певні їхні ознаки (візуальні, звукові 
чи тактильні). За максимального спрямовування уваги студентів ВМНЗ на:

– візуальні ознаки фахових інформаційних одиниць провідного значення 
набувають зорові рецептори;

– звукові ознаки фахових інформаційних одиниць провідного значення 
набувають слухові рецептори;

– тактильні ознаки фахових інформаційних одиниць провідного значення 
набувають дотикові рецептори тощо.

Глобальні ознаки фахових інформаційних одиниць сприймаються 
студентами ВМНЗ раніше, ніж локальні. Спрямовування уваги на їх локальні 
ознаки залишає незмінним вплив глобальних ознак цих одиниць на рецептори 
сенсорного регістру.



63

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Аткинсон Р. Человеческая память и процесс обучения. Пер. с англ. 

и общ. ред. Ю. М. Забродина, Б. Ф. Ломова. Москва : Прогресс, 1980. 526 с.
2. Имедадзе И. В. Категория поведения и теория установки : дисс. … 

доктора психол. наук : 19.00.01. Тбилиси : ТГНУ, 1989. 341 с.
3. Отич О. М. Мистецтво у системі розвитку творчої індивідуальності 

майбутнього педагога професійного навчання: теоретичний і методичний 
аспект. Чернівці : Земна Буковина, 2007. 751 с.

4. Хофман И. Активная память. Экспериментальные исследования 
и теории человеческой памяти. Пер. с нем. К. М. Шоломия. Москва : Прогресс, 
1986. 308 с.

5. Цагарелли Ю. А. Психология музыкально-исполнительской 
деятельности : дисс. … доктора психол. наук : 19.00.03. Казань: 
КГПУ, 1989. 425 с.

Юр М.О., аспірант,
ПВНЗ «Київський університет культури»,

м. Київ, Україна

ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ 
ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Розглянемо такий вид мистецтва як театр. Це вид мистецтва, в якому 
образне відтворення дійсності відбувається у формі драматичної дії, сценічної 
гри, що здійснюється акторами перед глядачами. Театр займає особливе місце 
серед інших форм мистецтва, бо належить до так званих синтетичних видів 
мистецтва, тобто об'єднує у собі різні види мистецтва. Основа 
театру – драматургія. Жанри драматургії: трагедія, комедія, драма. Елементи 
процесу створення вистави: режисерський задум, сценографія, музика, 
костюми, грим, освітлення, реквізит, бутафорія, декорації.

Сценічна гра є лише імітацією форм життя, а не їх прямим відтворенням 
до дрібниць, інакше довелося б насправді вбивати, спати, вішатися 
на підмостках. Водночас цей вираз, попри всю умовність, є досить точним, 
оскільки гра на сцені наслідує життя в його основних формах. Насамперед це 
стосується відтворення людини. Адже характер особистості розкривається 
в театрі сааме так, як і в реальній дійсності – через систему вчинків, емоційних 
станів, процесів мислення тощо.

Дивлячись на вище зазначені визначення , сама суть театру і засоби для 
його існування є незмінними. Сцена, актор, глядач. Вже далі світло, звук, 
зображення, що увійшло в моду зараз у багатьох дилетантів , що позиціонують 
себе як режисери. Адже використання зображення через екран – є продуктом не 
живим, а відтворюючим. Ще у радянські часи були досить невдалі спроби 
використання даного винаходу.
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Але повернемося до суті питання, яке я хочу розглянути. Що таке 
сучасний театр в Україні та світі загалом? Стрімка технічна революція, що 
накладається на зміну свідомого сприйняття сучасного життя, та зміну 
цінностей малаб повністю перевернути підхід до драми? Чи навпаки, зберігати 
класичний метод? Не будемо говорити, про різні системи того ж 
Станіславсього чи Чехова, Брехта чи Крега і т.д. Якщо пояснювати приміром 
то , що являється етапами розвитку сучасного театру? Мінімалізм декорацій 
разом із вибудованим сценічним життям, психологізмом та парадоксами
і символізмом, чи психоделічні вистави на політичні тематики із використанням
різних додаткових аудіо та візуальних прийомів? І те і інше існує зараз на 
театральних сценах сучасних академічних та приватних театрів. Але вони чітко 
розділені між собою і не мають точок перетину. Зрозуміло , що із цього витікає
думка молоді про академічні театри: «Там не цікаво і дуже награно, такий театр 
більше підходить для моєї бабусі».

Зрозуміло, що про сучасний театральний «психодел» не найкращі відгуки 
у старших глядачів, критиків та театральний професіоналів.

На нашу думку, проблема ховається в цьому не співпадінні поколінь 
і артистів, і режисерів , і глядачів. Мало дуже вистав де все було б поєднано 
гармонійно і цікаво як і молоді, так і людям старшого віку. Бо відбувається 
дуже стрімке нівелювання професією через допуск до «руля» дилетантів, навіть
і з дипломами про освіту.

Потреба у кадрах , які могли справлятися зі складними театральними 
задачами бо, «За останні роки значно посилився попит на нову українську 
драматургію. Вона така в тренді. З іншого боку, це не значить, що їх 
надзвичайно любить глядач. Вони деколи складні, болісні, але донедавна таких 
п’єс і вистав в українському театрі не було. Вже сформоване молоде покоління 
режисерів
і авторів. Режисери 30–40-літні, а вже іде наступне покоління молодих. Ці люди 
осучаснюють театр, наближають його до реальної людини, до того, щоб ця 
людина могла прийти в театр не як в храм мистецтва. Сучасний театр вже давно 
не такий, він не повчає, не розповідає про добро і зло людині. Сучасний театр 
пробує вилікувати людину від її травм, від її переживань. Сучасний театр 
пробує повернути людині її самооцінку, її вартісність. Це надзвичайно важливо, 
це робить сучасну драматургію України. А з іншого боку звичайно 
користуються попитом веселі, розважальні і життєрадісні вистави, які
повертають людину в світ, якого можливо бракує за стінами театру. Це теж 
дуже важливо, театр – це світ ілюзій, зрештою, це – гра. Тому такі вистави 
очевидно популярні», – зазначає М. Гарбузюк [1].

Школа викладання застаріла , викладачів, що гарно володіють саме 
ремеслом, стає все менше і менше. За цим всім відбувається підміна серед 
кадрів, що викладають. Далі, молодь. Молодь, що тільки но закінчила 
театральний виш і не знає куди йти , бо всіх взяти неможливо. І починається 
«мандрування» по сумнівних театральних студіях. На жаль! Сумнівних. Адже 
ніхто не заперечить, що театр може бути хорошим, маючи статус приватного. 
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Просто, чомусь їх створюється не багато, і гарні , перспективні студії з молодою 
командою тонуть в забутті. А наявність таких могла послужити гарним стартом 
для молодих артистів та режисерів, які можуть просувати сучасний театр будучи 
професіоналами и розуміючи «що таке добре і що таке погано».

Анатолий Ефрос писав: «На жаль, багато артистів – люди «без домівки», 
тобто ті, котрі не знайшли свого направлення і свого театру. В кращому 
випадку – це прекрасні артисти-одинаки. А в гіршому прості виконавці, 
підлеглі завжди шукаючи можливість хоча б як-небудь заробити на життя, 
йдучи при цьому на неприпустимі для актора компроміси з власними 
здібностями, органікою та життям» [2].

З цього всього можу зробити наступний висновок , що проблемою 
є притік у театральну сферу непрофесіоналів та не змога працевлаштування 
більшості молодих професійних артистів та режисерів у театри для серйозних 
ролей та постановок. Разом із цим криза викладацького покоління.

Останнє можна виправити, якщо зробити акцент на школі молодих 
викладачів, других педагогів на курсах. Учні та майстри, що працюють разом 
і виховують нове покоління артистів – найкращий варіант для театральних вишів.

А майбутнє за приватними театрами. Процес цей не одного року, але 
основна задача в цьому переході від державної до приватної властності –
збереження професіоналізму. 

Через цетеатр завжди буде залишатися місцем зустрічі глядача та актора,
а все інше не важливо, адже театр – це спосіб розмови про світ, про себе, про 
людину і про те, що їй болить (М. Гарбузюк) [1].
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АКТОРСЬКИЙ МЕТОД РОБОТИ НАД СТВОРЕННЯМ ОБРАЗУ 
КАРЛИ ЗА П’ЄСОЮ ІНГМАРА ВІЛКВІСТА «НІЧ ГЕЛЬВЕРА»
Театр – синтез багатьох мистецтв, які вступають у взаємодію один 

з одним. До них належать література, живопис, музика, вокальне мистецтво, 
мистецтво пластики, хореографії і танцю, архітектура та ін. Але серед цих 
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мистецтв є одне таке, що належить тільки театру. Це – мистецтво актора. 
Актор – невід’ємна частина театру, а театр - невід’ємна частина актора.

Як говорив Станіславський: «Актор є головним носієм специфіки театру» 
[5, с.44].

Головним збудником сценічних переживань актора є дія. Саме в дії 
об'єднуються в одне нерозривне ціле думка, почуття, уява і фізична поведінка 
актора. У дії найбільш наочно проявляється єдність фізичної і психічної 
складових. Тому дія і служить основним матеріалом в акторському мистецтві, 
визначає його специфіку. Наочна людська дія – є матеріалом акторського 
мистецтва, бо саме з дії актор творить свої образи. Вони й називаються 
дійовими особами.

«Сценічне почуття – тільки атрибут дії, а дія – це носій всього, з чого 
складається акторська гра» [3, с. 110]. Розкривши цю істину, 
К. С. Станіславський, виявив сутність театральної специфіки, справжню 
природу акторського мистецтва, знайшов остаточне вирішення питання про 
його матеріали і, таким чином, зробив цілковитий переворот в театральній 
педагогіці і методології у акторській творчості.

Без внутрішнього неможливе зовнішнє. І тіло актора і його психіка беруть 
участь у відтворенні дій образу. І тіло, і свідомість актора, так би мовити, 
належать образові. Проте, вони належать не тільки образові: вони належать 
також і акторові-творцю, тому що актор не тільки відтворює дії образу, але крім 
того ще виконує цілий ряд вимог сценічної майстерності, він не забуває про те, 
що перебуває на сцені і що на нього дивиться публіка [1, c.1 86].

«Сценічний образ – це синтез емоції і форми, народженою творчою
фантазією актора» – визначав А. Я. Таїров. З цих визначень майстрів режисури 
слід підкреслити, що в створенні сценічного образу важливу роль відіграє 
особистість актора.

Цілковите перевтілення і органічне життя в образі і є вершиною
акторського мистецтва за системою Станіславського. Потрібно «відчути себе
в ролі», потім – «роль в собі», тобто злитися з нею, щоб знайти всі ходи дійової 
особи, його звички, з'єднати їх зі своїми звичками, психологічними 
особливостями – тоді образ і виникає органічно.

У роботі над образом актора підстерігають небезпеки зовнішнього 
зображення, «імітація натхненності», гри «образочка», трюкацтво. Щоб 
уникнути цих небезпек, актор повинен завжди пам'ятати заповіт 
Станіславського: «Справжній артист не повинен передражнювати зовнішні 
прояви пристрасті, як не копіювати зовнішні образи, так і не награвати 
механічно. Згідно акторському ритуалу, справді - по-людськи діяти. Не можна 
грати пристрасті і образи, треба діяти під впливом пристрастей і в образі».

«Існують два шляхи створення образу – «від себе» і «від образу до себе». 
Помилково протиставляти ці шляхи. У першому випадку – обмеження 
природністю і правдивістю існування в пропонованих обставинах актора, 
підминання ролі під себе, під свою індивідуальність. «Якщо актор зупиниться 
на« я »в пропонованих обставинах і далі не йде, підганяючи все під 
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своє «я», – це біда театру» – вважав Г. А. Товстоногов. Другий шлях містить 
небезпеку демонстрації професійного майстерності, показу образу (школа 
подання): гра «образочка», тобто зовнішнє копіювання. Глибокий зміст вимагає 
точної і виразної форми. У процесі пошуку форми значення набуває сценічна 
виразність акторского мистецтва, зовнішня техніка актора, особливо в період 
переходу на сцену. Перспектива ролі є доцільна витрата сил, що утримує актора 
від акцентування дрібних фактів, що веде до надзавдання по наскрізного дії. 
Перспектива артиста – це порівняння його творчих внутрішніх сил і зовнішніх 
виразних можливостей для правильного розподілу їх і розумного використання 
накопиченого матеріалу для ролі. Важливою стороною творчості актора 
є властивість перспективи давати розмах, інерцію внутрішнього переживання»
[4, c. 119].

У роботі актора важливим є все: зовнішній вигляд, форма, стиль 
поведінки, темперамент, грим, костюм, пластика – немає нічого неважливого. 
Щоб стати актором, потрібно жити правильно, дотримуватися акторської етики. 
Процес розвитку актора постійний, навіть коли він не на репетиції.

«Ніч Гельвера» є експресіоністською драмою про зв'язок між героїнею 
Карлою, та її хворим чоловіком – Гельвером, який захоплюється фашизмом, 
та ідеологією, яку він не може зрозуміти, але своїм витонченим характером 
демонструє усім свої знання. Зрештою він стає жертвою власного захоплення.

Він і Вона – дві маленькі людини, які волею долі опинилися разом. Зміст 
їхнього життя – очікування фіналу, територія – замкнений простір, 
почуття – страх.

Він – хвора дитина, котра ніколи не зрозуміє світу дорослих. 
Вона – жінка, яка пережила особисту трагедію, що скалічила життя. Він щиро 
вірить у їхнє маленьке спільне щастя, у сльози радості та натхнення. Для неї 
ж їхній фінал є очевидним. Саме тому у відчаї Вона робить найстрашніший 
вчинок у своєму житті, що поставить ту саму фінальну крапку.

М. А. Чехов говорив про п'ять основних принципів акторської техніки. 
Здається, вони анітрохи не застаріли і в наші дні:

«Принцип перший. Необхідно розвивати тіло за допомогою 
психологічних засобів, а не у відриві від душі.

Принцип другий. Для актора важливо використовувати не тільки фізичні, 
але і приховані, неявні виразні засоби.

Принцип третій. Тільки дух і розум в гармонійній рівновазі роблять 
актора актором. Принцип четвертий. Натхнення викликають не якісь окремі 
елементи практик і тренувань, а метод в сукупності.

Принцип п'ятий. Талант «включається», якщо над цим працювати.
«Душа художника не терпить насильства над собою. Це знає, ймовірно, 

й кожен із вас. Їй не можна наказати: «люби», «страждай», «Радій» або 
«ненавидь». Вона залишиться глухою до наказам і не відгукнеться 
на насильство. Душу можна тільки захопити ».[2, с. 5]
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PROBLEMS OF PERFORMANCE INTERPRETATION OF THE JAZZ 
MUSIC ART IN UKRAINE

The concept of the interpretation of musical material is a personal 
interpretation by the artist of the composer’s text, characterized by the features of his 
own imaginary vision of the subject of interpretation, this personal embodiment 
of the musical text in the process of execution, which can often depend on the authors 
idea, his individual approach and features, principles of school or direction, which 
confesses performer.

Interpretation is a complex and multi-valued concept. It concerns any kind 
of musical activity. Some well-known musicians were quite categorically opposed to 
interpretation. Igor Stravinsky, for example, demanded that his works not be 
interpreted, but only performed. Conductor S. Chelibidak refused the performance 
"Musical interpretation" as a nonsense, referring to the fact that music can only – in 
his words – to arise or not to arise. These positions suggest that the concept of 
interpretation depends on many factors and is a consequence of what we understand 
by the work or music and how we define the relationship between the work, the 
performer and the listener.

One of the main features of jazz is its rhythm. Jazz culture combines elements 
of African and European music, but in its harmony, there is a relationship with the 
European one. Another characteristic feature of jazz is improvisation. Improvisation 
(from Latin – without preparation, unexpectedly) in various vocabularies is often 
characterized as a work of a new or significant interpretation of a musical 
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composition on any given topic without prior training, the creation of music during 
the game.

In the Dictionary of Special Terms, V. Ozerov gives one of the most complete 
definitions of the term "improvisation": "Improvisation is a method of creativity in 
music and some other forms of art, which involves the creation of works in the 
process of free fantasy, impromptu. In musical improvisation there is no division 
of functions of the composer (creation of music) and the performer (reproduction of 
the work, interpretation); they form organic unity and are carried out by the musician-
improviser at the same time" [1, p. 364].  The more different musical phrases, modes, 
rhythmic patterns, ways to create stress knows the musician, the more instruments he 
has at their disposal and the more original is improvisation.

The first original musical instrument of the person was the voice, the primitive 
music was ritual, later the black work songs began to appear, which served to 
coordinate the efforts of working on cotton plantations, on unloading in ports, in 
bricklayers, on a felling machine or on road laying. The leader sang the main 
meaning of the stanza (call), and his colleagues answered (response), this structure is 
called antiphon, the traditional respondent formula verse and the answer. One of the 
most famous works of songs to date is "Take this hammer", one of the phrases of the 
song is "Take this hammer and take it to the captain, say I laughed at him".

Consider the features of personal interpretation, we will be on the example of 
such a musical instrument as a saxophone, guided by the peculiarity of the author's 
specialization.

Being one of the prominent representatives of West European musical masters 
and cultural figures of the second half of the 19th century, Sax made a revolution in 
the production of wind instruments, much ahead of his time. The design of the 
saxophone took over the benefits of the so-called Bems mechanics, but with those 
changes that required the features of the structure of the saxophone. During the 
development of the saxophone was subjected to a constructive variation, without 
affecting the basis of the original model of Sax, but only completing it in details.

Saxophone tone is quite varied: in the middle of the register, it resembles the 
sound of the oboe, cello and clarinet, and on the forte its sound is closer to the copper 
winding. His characteristic "tune-up timbre" enriched the musical palette of the 
twentieth century. And in the twentieth century, saxophone musicians from jazz 
ensembles (Charlie Parker, John Coltrane, Michael Brecker, etc.) drew attention to 
the saxophone, and it was then that the saxophone became "the king of jazz", which 
he continues to stay to this day.

From ancient times music was recognized as an important and irreplaceable 
means of forming the personal qualities of man, his spiritual world. In ancient Greece 
there was even a doctrine that substantiated the influence of music on human 
emotions.

Due to the fact that music is a kind of art related to the emotional sphere, it has
the ability to pass on a change of mood, emotions, emotional and psychological states 
dynamics. Each musical composition thus has a kind of "sensory program" (term by 
psychologist V.G. Razhnikov), which unfolds in time.
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Interpretation of works directly depends on the diversity of imagination and the 
skills through which one can realize this or that idea, thoughts, and the interpretation 
of works is directly generated in the process of working on it. Depending on the 
parameters, the interpretation of the works may be varied. There are enough 
examples of interpretations. This is due to the fact that each performer sees the same 
work differently, which in turn contributes to the diversity of listening.

Beginning from the prehistory times and to the present time, a professional 
musician can be considered one who knows how to operate a musical material, is able 
to create a theme, or taking another topic, pick up a counterpoint, harmony, bass, 
choose character, movement, tempo, genre of the work, choose texture, apply 
melismatik. The present performer is obliged to know how the composer created this 
work, which techniques of forming, polyphony, counterpoint, creation of a tonal plan, 
etc. were used by the composer. In order to remember the fingers, which notes need
to be pressed at the next moment, it is necessary that before the orchestra begins to 
improvise, in the depths of his subconscious mind there has already been an 
"understanding" of the whole structure. So, the musician must know:

– techniques for forming the form;
– musical genres, on the basis of which is going to improvise;
– harmony, ways of its application;
– methods of textual presentation of the material;
– know the rules of voice and polyphony;
– peculiarities of the rhythm of certain styles.
Jazz piece is a musical composition written in jazz style with its specifics, 

which has been developing over the past 100 years, which includes improvisation, 
triples throbbing, sound blues, and many other characteristics that are present in jazz 
styles. The works that were written since the beginning of the blues recordings in the 
notes, which have gained popularity, are called jazz standards – songs and 
instrumental compositions that are known by almost all jazz performers, they are 
often recorded and played on jam sessions (events around the world where jazz 
performers are going, known jazz standards are known and improvised). The 
specifics of jazz are that the musician is not bound by strictly written notes. This free 
manner of performance allows "communicating" among musicians, even first 
meeting on stage. For such spontaneous music, a musical theme is required that all 
artists know. The individuality of the style of jazz musicians and the specifics of 
improvisational jazz art allow them to do the same thing for many years unlike each 
other. Knowing several hundreds of standards is considered a sign of the 
professionalism of the jazz musician.

A jazz performer is a musician or vocalist who performs jazz music in jazz, 
and wants to learn and develop in a given direction. Jazz music is not a constant 
improvisation, according to many classics and opponents of jazz, it is a set of rules, 
standards and conditions that a professional jazz performer must perform.

In various fields of science in the definition of the concept of the game 
accentuated one or another aspect of this phenomenon, considered the executive 
interpretation in the system intention-imitation, in which the first represents the 
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invention, the creation of a new, and the second – copying, reproduction of existing. 
In the performance interpretation, the value of either the executable component, or 
the authors, may increase. Excessive approach to any of the poles threatens the loss 
of the interpretation itself.
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ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНІ ПРИНЦИПИ РОЗРОБКИ 
ТЕМАТИЧНОГО КАЛЕНДАРЯ

Календар здавна має призначення служити орієнтиром у датах, тижнях, 
місяцях, сезонах, він веде відлік років. З розвитком поліграфічних технологій 
люди почали широко використовувати календарі, з метою прикрасити інтер’єр, 
а також і в рекламних цілях. В сучасному світі естетична досконалість 
календаря досягається завдяки якісному та цікавому дизайну, що зумовлює те, 
що календарний виріб приємно взяти в руки, і виникає бажання використати 
його в якості елементу дизайну інтер'єру. Рекламні ж цілі досягаються за 
допомогою рекламування товарів і послуг, що вміло продумано і органічно 
вплетено в дизайн календаря.

Відтак, можна сказати, що календар виконує утилітарну, інформаційну, 
іміджеву та рекламну функцію. У сфері графічного дизайну тематичні 
календарі відіграють особливу естетичну роль, їх функція – це візуально 
підтримувати пам'ять про певну історичну подію, роль видатних діячів, основне 
їх призначення – формування історичної та культурної пам'яті, збереження 
духовних і моральних цінностей [1].

Календар знаменних дат пов'язаний з певними пам'ятними подіями, 
і містить відомості про них. Головну роль в такому календарі грає фактичний 
інформаційний матеріал, він і обумовлює інтерес читача до видання. 
Тематичний діапазон цього виду видання дуже широкий: від багатоаспектного 
відображення свят і пам'ятних дат, що стосуються суспільно-політичного 
і культурного життя країни в цілому, до висвітлення певних пам'ятних дат 
і біографій видатних діячів. Цільове призначення такого календаря дати 
відомості про різного роду події і персоналій. 

За своєю структурою календарі тематичного характеру складаються 
з календарної сітки, основного тексту, допоміжного довідкового апарату 
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та ілюстрацій. Культура виконання дизайн-верстки календаря включає в себе: 
вибір шрифту, якість паперу і характер ілюстрацій.

Функціональним і утилітарним елементом структури тематичного 
календаря є календарна сітка на місяць. Календарна сітка – це фундамент, 
основа і головна складова для всіх календарів, будь вони кишеньковими або 
настінними. У класичному варіанті оформлення календарів використовується 
розподіл площі календаря в пропорції 30/70 або 40/60, при цьому більша 
частина відводиться для зображення, а менша – для календарної сітки та іншої 
службової інформації [3]. 

Графічне рішення календарної сітки може бути досить різноманітним. 
Вибір того чи іншого виду сітки повинен співвідноситися з розміром формату 
всього календаря. В сучасних календарях найчастіше застосовуються так звані 
класичні календарні сітки, перший блок якої відведено під заголовок про 
поточний місяць, в другому представлений перелік днів тижня, в третьому –
дати. У календарях горизонтально-орієнтованих форматів найчастіше 
застосовується однорядкова календарна сітка, особливістю якої є те, що кожен 
з блоків (заголовок, дні тижня, дати) займають по одному рядку. 

У сучасному проектуванні тематичної календарної продукції часто 
застосовуються принципи дизайну вільних або фігурних календарних сіток, 
коли сітка може сама виступати в якості елемента композиції, підтримуючи 
загальну концепцію дизайн-проекту.

Різні зображення (малюнки, фотографії, репродукції, колажі, інфографіка 
та ін.) носять спільну назву ілюстрацій і є важливим образним елементом 
в дизайні тематичних календарів. Характер ілюстрацій, їх підбір і розташування 
повинні відповідати цільовому призначенню. Вибір ілюстрацій і спосіб їх 
відтворення залежать від виду календаря, його жанру і тематичного змісту. 
Важлива властивість ілюстрацій – це їх емоційний вплив на читача.

Виділяють три основні функції ілюстрацій: інформаційну, емоційно-
психологічну і естетичну. Інформаційна функція ілюстрацій календаря 
виражається в інтерпретації відомостей, що потрібно донести. Ілюстрації
в тематичних календарях науково-пізнавального характеру служать формою 
подачі змісту і доповнюють його в художньо-візуальному образі. Емоційно-
психологічна функція ілюстрацій покликана відображати концепцію календаря 
відповідно до завдань заданого емоційного забарвлення. Естетична функція 
календарної ілюстрації визначає художню цінність загального синтетичного 
образу в сукупності з іншими елементами макету календаря, що прагне надати 
йому статусу предмету графічного мистецтва, що є результатом художньої 
творчості [4].

Жанрову різноманітність календарного ілюстрування можна виокремити
в три різновиди: образно-синтетичне, документальне і декоративне.

Образно-синтетичне ілюстрування створює самостійний контекст 
тематичного змісту. Наприклад – головний герой теми календаря, може бути 
представлений в різних інтер'єрах або в різних емоційних станах. У деяких 
випадках точкою перетину сюжету може виявитися епоха, в якій розвиваються 



73

події: предмети побуту, особи, природні чи урбаністичні ландшафти. Часто 
зустрічаються календарні ілюстрації, які демонструють обстановку, побут, 
костюми героїв того чи іншого часу, при цьому можуть використовуватися 
різні техніки ілюстрування [2].

Документальне ілюстрування є протилежністю жанру предметного 
ілюстрування. Прикладом документального ілюстрування можуть служить 
зображення, що включають документи часу, репродукції історичних 
оригіналів – листів, афіш, листівок, документальних фотографій, карти, схеми, 
креслення тощо.

Декоративне ілюстрування направлено на зорову організацію 
композиційної поверхні. Декоративні та орнаментальні елементи не несуть 
тематичного смислового навантаження, а діють на емоційному рівні. 
За характером зображення цей вид також можна визначити як умовний. 
Завдяки здатності абстрагуватися, таке зображення здатне повно і точно 
передати інформацію про об'єкт, явище, культурний чи історичний період.

Найбільш часто використовуються для ілюстрування тематичних 
календарів такі техніки: рисунок, фотографія, колаж, шрифтографіка, 
інфографіка та різні змішані техніки.

При виборі жанру ілюстрування і визначенні техніки ілюстрацій сторінок 
тематичного календаря дизайнер відповідно до редакторської концепції 
вибирає стиль ілюстрування. При ілюструванні необхідно пам'ятати, що 
ілюстрація не є самоціллю, а повинна витікати із загального плану концепції 
оформлення календаря [2].

Робота над ілюстраціями – один з найбільш відповідальних етапів 
проектування тематичного календаря. Тут доводиться стикатися одночасно 
з проблемами техніки і технології поліграфічного виробництва. Якісне 
проектування та художнє оформлення тематичного календаря є головною 
запорукою успіху продукції що розробляється. Вибір формату, смуги набору,
гарнітури і кегля шрифту, якості паперу, видів післядрукової обробки, 
елементів дизайну та ілюстрування, в цілому, безпосередньо впливають 
на привабливість візуального образу видання, а значить, і на його кінцеву ціну, 
що особливо важливо в сучасних умовах конкуренції.

Отже, виражальні візуальні образи, об'єднані спільною ідеєю, 
нестандартне оформлення календарної сітки, технологічні можливості сучасної 
поліграфії – це все є запорукою створення тематичного календаря, що стане 
ефективним іміджевим продуктом. Висока символічність і призначення 
подарункового або сувенірного календаря, що відображає значущу історичну 
подію, дозволяє вважати підходи до дизайну тематичного календаря 
актуальними як з естетичної, так і з соціокультурної точки зору. 

Відтак, якісний сучасний тематичних календар виконує три найважливіші 
функції, насамперед – це його цільове призначення як календаря; по-друге –
це естетична функція, оскільки він є привабливим з точки дизайну; 
і по третє – тематичний календар є ефективним рекламним майданчиком, що 
допомагає протягом року ефективно рекламувати певні товари або послуги. 
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Якщо дотримуваимся зазначених функцій при розробці тематичного календаря, 
то він стане відмінним сувеніром, подарунком, або товаром для продажу.
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Секція 3
ЕКОНОМІЧНА ТА КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ, ЇХ 

ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД І НАПОВНЕННЯ

Бриль М. М., канд. псих. наук,
Вавдіюк І.В., студентка 

Київський національний університету
культури і мистецтв,

м. Київ, Україна

КУЛЬТУРНА ДИПЛОМАТІЯ
ЯК ЗАСІБ МІЖНАРОДНОГО ЗВ’ЯЗКУ

Одним з головних показників розвитку сучасного суспільства сьогодні 
вважається становлення культурної дипломатії. З кожним роком наш світ стає 
ширшим, завдяки всеосяжному спектру технічного світового прогресу, але не 
завжди витримує конкуренцію, адже місце та роль держави в міжнародних 
відносинах залежить не лише від економічних і політичних відносин, які досить 
часто на світовому рівні знецінюються та стають нікому не потрібними 
та забутими, а й від її культурної спадщини, духовного потенціалу для 
досягнення зовнішньополітичних цілей, завдяки чому не просто 
популяризується національна самобутність країни через традиції, звичаї 
та обряди, демонструючи колорит культури, а й формується сприятливий образ 
держави.

Найкраще культурну дипломатію можна охарактеризувати як хід дій, які 
базуються на обміні ідеями, цінностями, традиціями, віросповіданням 
та іншими аспектами культури, які сприяють поліпшенню взаєморозуміння, чи 



75

зміцнюють відносини, соціокультурну співпрацю, сприяють національним 
інтересам і не тільки» [5] (переклад з іноземних джерел у даному місці й далі по 
тексту авторський).

Незважаючи на те, що деякі дослідники ототожнюють культурну 
та публічну дипломатію, як синоніми, а також велику кількість дефініцій 
самого терміну, беззаперечними є те, що культурна дипломатія є невід’ємною 
від офіційної та публічної, від освіти, науки, спорту, туризму, проте, 
взаємопов’язаною із політичними, екологічними, економічними, правовими 
й іншими сферами.

У сучасних умовах культурна дипломатія застосовується для звершення 
різних цілей на державному, суспільному та приватному рівнях. Зважаючи 
на те, що культурна дипломатія є водночас сферою дипломатичної служби, 
спрямованою на використання культури як об’єкта й інструменту досягнення 
цілей зовнішньої політики держави та міжкультурного діалогу як засобу 
соціокультурного розвитку держави, вона виконує два взаємопов’язані 
дипломатичні й суспільні завдання в процесі міжнародних відносин [2, с. 73]. 

Культурна дипломатія також є засобом м’якого впливу, сприяє
формуванню позитивного іміджу держави, поширенню неупередженої
та об’єктивної інформації про неї, що призводить до розвитку стабільних
відносин й у інших сферах співробітництва між державами [1, c. 7].

Культурна дипломатія може проявлятися у двох формах – позитивній 
і негативній. Позитивна – підтримує культурний обмін і використання ініціатив  
«м’якої сили» для того, щоб зміцнити міжнародні відносини і просунути 
національні інтереси. Протилежних принципів дотримується «негативна» 
культурна дипломатія, яка накладає обмеження на міжкультурні взаємодії 
з метою захисту національних ідей та ідеалів.

Традиційно до цілей культурної дипломатії держави відноситься:
– послідовне відстоювання національних інтересів на міжнародній арені 

з метою вирішення завдань національної зовнішньої політики і забезпечення 
національної безпеки;

– будівництво довгострокових і довірливих відносин із зарубіжною 
аудиторією;

– формування в зарубіжної аудиторії позитивного погляду на цілі та хід 
реалізації зовнішньої та внутрішньої політики, яка проводиться державою;

– підвищення привабливості та поліпшення іміджу країни за допомогою 
розвитку інструментів ефективної комунікації з соціальними інститутами 
та громадянами інших держав;

– створення сприятливих умов і забезпечення підтримки громадської 
думки зарубіжних країн конкретним акціям даної держави на міжнародній 
арені [3, с. 73].

Кінцевий результат культурної дипломатії – зробити країну привабливою 
для іноземної аудиторії шляхом підтримки та реалізації на міжнародній арені 
ефективних соціокультурних проектів.
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Культурна дипломатія як форма державної політики в Україні привернула 
особливу увагу державних інституцій, вчених і практиків, починаючи 
з 2014 року після Революції Гідності. До цього часу можна впевнено 
стверджувати про відсутність культурної політики України, оскільки останні 
десятиліття культурну дипломатію здійснювала не держава чи державні 
інституції, а особистості та громадські організації.

Про те, що розвиток українського сегменту публічної та культурної 
дипломатії залишався поза належною увагою з боку держави, свідчить 
і ситуація, яка виникла на міжнародній арені, після початку російської агресії.

Сьогодні вітчизняна влада нарешті зрозуміла недоліки своєї діяльності 
в культурній дипломатії. І здається, що українцям все-таки вдалося зламати 
стереотипне уявлення про Україну «у складі» чи «в орбіті» різних імперій.

Вітчизняна влада збагнула, що саме від вдалої дипломатичної місії і від 
культурної дипломатії як її незаперечної складової сьогодні залежить проблема 
збереження і виживання України як суверенної держави. І якщо досі українська 
влада недооцінювала роль закладів культури як інструментів політичного 
впливу, культурної дипломатії то зараз все більш переконана, що лише з їх 
допомогою можна підняти міжнародний імідж нашої держави. І тим самим, 
отримати допомогу зарубіжних партнерів у цій нелегкій «гібридній війні».

Сьогодні Україна почала новий етап своєї зовнішньої політики 
з допомогою культурної дипломатії, яку підтримує державна влада. В цьому 
контексті актуальними є дослідження міжнародних практик, врахування 
попередніх помилок та перейняття успішного досвіду в уже розвинутих 
іноземних інститутів. Найбільш корисним у цьому контексті є досвід Польщі, 
яка свого часу пройшла цей шлях і як ніхто інший розуміє, що зосередженість 
на питаннях культури є дуже важливою для міжнародної політики. Однак 
і Польщі знадобився час, щоб люди зрозуміли, що культура також є елементом 
стратегічної діяльності, «м’якою силою», що через культуру можна набагато 
легше «увійти» в кожну країну і знайти підтримку на громадському рівні.

Найбільш активно методи культурної дипломатії сьогодні в світі
використовують Великобританія, Німеччина і Франція – країни з багатими
культурними традиціями. Хоча довгий час світовим лідером в цій сфері були
США.

Дослідження діяльності таких інституцій, як Британська Рада,
Французький Інститут, Ґете-Інститут показало, що це визнані лідери і піонери
культурної дипломатії з великими бюджетами, досвідом диверсифікації
фінансових джерел і глобальними культурними проектами. Також гарний
приклад діяльності у сфері культурної дипломатії мають Альянс Франсез,
Польський Інститут, Чеський Центр. Всі інституції мають різну структуру
надходжень, де є фінансова підтримка у вигляді видатків з бюджету, субсидії,
можливість формувати власний бюджет через реалізацію проектів, збір коштів.
Функції державних установ та інституцій не дублюються, так як існує процес
планування та розробки стратегії з урахуванням різних зацікавлених сторін
процесу просування інтересів країни на території інших держав з метою
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налагодження міжкультурного діалогу. Наявність у країнах представників
інших культур та традицій потребує присутності міжкультурних програм
та функцій культурної дипломатії [2, c.15].

Іноземний досвід вирішення проблем культурної дипломатії полягає 
у створенні умов для успішної промоції національної культури у світі шляхом 
реалізації послідовної та систематичної діяльності з визначеними напрямками 
і пріоритетами. Важливим етапом у цьому напрямку є визначення її суб’єктів. 
З огляду на міжнародний контекст, такими суб’єктами, у першу чергу, 
є культурні інституції.

Основними суб’єктами культурних зв’язків є:
– нації, держави та міста;
– культурні, мовні та освітні установи;
– недержавні організації;
– підприємства та компанії;
– фонди та благодійні установи;
– фізичні особи, зокрема художники, спортсмени та виконавці [4, с. 3].
Також доцільним буде виділення наступних особливостей

функціонування інституцій культурної дипломатії: всебічна державна
підтримка; підпорядкування відомствам у закордонних справах; популяризація
мови та надання послуг з її вивчення; ретрансляція загальнолюдських
цінностей; відповідність культурним запитам країни перебування;
налагодження довготривалих зв’язків та розвиток продуктивного партнерства;
підтримка сучасної культури і мистецтва; мережева структура; підтримка
літературних проектів і книговидання.

Тож транслювати у світ нові українські парадигми мають не лише 
неформальні середовища, але й сучасна державна інфраструктура, а в даному 
конкретному випадку – це: Український інститут, реформовані 
Культурно-інформаційні центри, оновлені європейські україністики, активні 
дипломатичні кадри і нарешті збільшений бюджет на культуру.

Саме інституціалізація культурної дипломатії є важливою умовою
формування політики культурної дипломатії як системної та цілеспрямованої
активності, яка, з одного боку, впливатиме на питання національної безпеки та
міжнародного іміджу, а з іншого, – відкриє перспективи соціально-культурного
та економічного розвитку держави, позитивно позначиться на внутрішній
політичній стабільності, спроможності бачити і планувати майбутнє.

Варто також зауважити, що сьогодні в Україні культура фінансується 
за залишковим принципом. Однак проблема полягає не тільки у фінансуванні, 
де держава має більші можливості, але в значній мірі і в необхідності розробки 
чіткої стратегії уявлення країни на міжнародній арені в довгостроковій 
перспективі. Тож відсутність такої стратегії є одним з головних недоліків 
у здійсненні культурної дипломатії.

Висновок. На завершення можна переконливо стверджувати, що в даний
час культурна дипломатія є одним з найважливіших інструментів, які країна
може використовувати для висловлення своїх інтересів і позицій світові.
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Культурна дипломатія може включати в себе академічні, професійні,
культурні та студентські обмінні програми, конференції та лекції з економічних
та соціальних проблем, літературу, кіноіндустрію, театральне мистецтво,
художні виставки та вистави, а також музично-танцювальні шоу. Зрозуміло, що
існують різноманітні платформи та можливості, що дозволяють налагодити
конструктивний діалог і створити позитивний імідж країни.

Головне, що культурна дипломатія є тим засобом, який в цілому 
позитивно сприймається іншими державами, а тому дозволяє здійснювати 
політичний вплив без негативної реакції контрагентів. Вона також є основним 
інструментом публічної дипломатії, який сприяє формуванню позитивного 
іміджу держави у світі.

Підсумовуючи, можна відзначити, що культурна дипломатія сьогодні
є полем боротьби за уми, серця і гаманці людей по всьому світу. В епоху
конфліктів і міжнародної нестабільності роль культури як інструменту
«м’якої сили» в дипломатії неможливо і просто небезпечно недооцінювати.
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ДЕЯКІ ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ
СВІТОВОГО ГОСПОДАРСТВА

Дослідження зосереджено на актуальних проблемах взаємозв’язку 
національних економік під впливом міжнародних економічних відносин. 
Зокрема аналізується значення зовнішньої торгівлі для економіки України. 
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Зазначається, що аналіз зовнішньоторговельних аспектів дає багатий матеріал 
для оцінки стану всього народного господарства країни. У контексті важливості 
зовнішнього чинника для економічного розвитку у статті розглядаються деякі 
аспекти актуального для об’єднаної Європи процесу виходу Великої Британії 
із Європейського союзу. 

На підставі реальних статистичних показників робиться висновок про 
невідворотні втрати, які понесе острівна країна, ступивши на шлях 
дезінтеграції. Загалом проводиться думка про те, що із поглибленням взаємодії 
між суб’єктами економічних відносин у світовій економіці роль зовнішнього 
чинника трансформується у внутрішні спонукальні мотиви економічного росту.

Динаміка розвитку міжнародних економічних відносин модифікує 
систему взаємозв’язків між національними економіками, посилює роль 
зовнішньоекономічного чинника у розвитку країн-учасниць світогосподарських 
процесів, якісно змінює саме світове господарство. У цьому аспекті значний 
теоретичний і практичний інтерес викликає аналіз показників зростання окремих 
економік під впливом сучасних тенденцій розвитку світового господарства.

Розгляд показників зовнішньої торгівлі, наприклад, її темпи, 
співвідношення експортно-імпортних операцій, структура є важливим сигналом 
для влади і повинні стати  підставою для для проведення серйозних змін  
у внутрішніх господарських механізмах . Так за даними Державної служби 
статистики перевищення імпорту над експортом у зовнішній  торгівлі України 
у минулому році сягнуло 6331896,4 грн. – ріст на 7,4% у порівнянні із 2016р.[1]. 
Цю загрозливу тенденцію, яка розпочалася на початку 2014 року, ніяк не 
вдається подолати. Вона кореспондується із падінням промислового 
виробництва у країні. Зрозуміло, що військова агресія Росії, її перманентна 
торговельна війна проти України вкрай негативно вплинули на зазначені 
показники. 

Проте відсутність фундаментальних змін у реальному секторі не меншою 
мірою посприяла утворенню від’ємного сальдо у зовнішній торгівлі і загалом 
не дозволила якісно покращити стан справ в економіці. Мова іде про мляві 
зрушення у структурі національного виробництва, несприятливу для бізнесу 
фіскальну політику, неспроможність банківської системи забезпечити 
кредитними ресурсами національного виробника, вкрай недостатній приплив 
інвестицій, корупцію,тощо.

Не рятує ситуацію і позитивна динаміка у зовнішній торгівлі нашої 
краіни у такій важливій галузі, як сільське господарство. Суттєве зростання 
експорту зернових на 15% і олії та жирів рослинного походження – на10,6% 
свідчить хіба що про значний потенціал і можливості цієї сфери, але аж ніяк не 
про прорив у аграрному секторі[1].

Вищенаведені тенденції у зовнішній торгівлі України суттєво впливають 
практично на всі сторони економічного життя. Так збільшення імпорту 
у традиційних галузях призводить до витіснення з ринку вітчизняного 
виробника, скорочення виробництва, зменшення надходжень до державного 
бюджету, зростання напруги на ринку зайнятості. Урешті-решт, посилюються 
інфляційні процеси, породжується соціальна нестабільність і напруга.
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Врахування впливу зовнішньоекономічних показників на внутрішні
параметри розвитку повинно бути в основі економічної політики. Уряд 
зобов’язаний не тільки зосереджуватися на «торгах» із Міжнародним валютним 
фондом, що звичайно є дуже важливим як для стабілізації фінансового клімату
у державі, так і для позитивного позиціювання країни на міжнародній арені, 
а й приділяти увагу насамперед внутрішнім перетворенням в економіці. 
Альтернативи зазначеному підходу немає. 

Досвід країн, які сьогодні успішно долають труднощі на шляху 
до розвинутої  ринкової економіки підтверджує закономірність такого підходу.

Цікавим з цього боку виглядає шлюборозлучний процес Великобританії 
із Європейським Союзом у вигляді Brexit’у і його вплив на обидві сторони.  
Основні дані відносно торгівлі товарами і послугами, а також інвестиційний 
клімат між двома сторонами свідчать про суттєві втрати, до яких призведе 
Brexit. Зміст і формат майбутньої торгової угоди все ще обговорюється. Але 
вже стає ясно, що суттєве порушення торговельних зв’язків і домовленостей 
призведе до економічних втрат з обох сторін. 

Проте, ЄС понесе лише непропорційно малу частку загальних втрат, і не 
лише тому, що в економічному плані він у п’ять разів більше за Велику 
Британію, але й з огляду на фундаментальні причини, серед яких головною 
є збільшення ринкового потенціалу своїх підприємств. Інші дослідження теми 
різних угод про вільну торгівлю підтверджують загальне припущення відносно 
того, що менша сторона може отримати більше від усунення торговельних 
бар’єрів і більше втратити від їх створення.

Логіка розгортання економічних процесів у таких ситуаціях свідчить про 
те, що Brexit матиме економічні наслідки для обох сторін, оскільки торгівля 
товарами і послугами між Великобританією та ЄС-27 більше не буде 
такою ж безпроблемною як дотепер. Розмір цих економічних втрат 
є невизначеним, але вони, імовірно, будуть суттєвими, оскільки в даний час 
торгівля, що проходить через Ла-Манш, є дуже суттєвою: 306 млрд. євро 
експорту товарів ЄС-27 до Великобританії, проти 184 млрд. доларів імпорту. 
З точки зору відсоткової частки ВВП, експорт ЄС-27 до Великобританії 
становить 2,5% ВВП, тоді як експорт Великобританії до ЄС-27 становить 7,5% 
її ВВП. Для порівняння, трансатлантична торгівля товарами лише на 20% 
більша, ніж торгівля через канал [2, p. 31]. У плані послуг суми також 
є суттєвими: 94 млрд. євро складає експорт з ЄС-27 до Великобританії, проти
122 млрд. доларів імпорту, таким чином, у цьому випадку в надлишку 
опиняється Великобританія.

Поглиблення економічних відносин між різними суб’єктами на світовому 
ринку, посилення інтеграційних процесів між країнами якісно змінюють не 
тільки систему їх взаємозв’язків, але і створюють нові фактори  розвитку, 
трансформують їх у внутрішні спонукальні мотиви економічного росту. Тому 
дезінтеграційні дії і видаються такими складними і болючими.
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ІНДУСТРІЯ МІЖНАРОДНОГО ВОЛОНТЕРСТВА:
ВІД ТРАДИЦІЙНИХ ПРАКТИК ДО СУЧАСНИХ ТРЕНДІВ

Кожна країна прагне знайти власну модель регулювання волонтерської 
діяльності, виходячи зі своїх соціальних, культурних та економічних умов, 
вагомим компонентом якої все ж повинна бути чітка та ефективна взаємодія 
громадськості із владою задля отримання синергетичного ефекту їх діяльності.

У наш час волонтерство набуло справді глобальний характер: 
волонтерські організації існують в 80-ти країнах світу. Ще в 2001 р. в 
Амстердамі відбулася XVI Всесвітня Конференція Добровольців Міжнародної 
Асоціації Добровольчих Зусиль (IAVE), на якій була проголошена Загальна 
декларація Добровольчества. У ній були позначені цілі, зміст і основні 
принципи руху. Перша країна, в якій був прийнятий закон про волонтерство,  
Італія («Основні положення про волонтерство» вийшли в 1991 р.) [1].

В.Певная зазначає, що природа волонтерської діяльності в XXI ст., 
мотивація волонтерської праці дуже складні і не можуть знайти однозначного 
пояснення, так як тісно пов'язані з залученням людей в різні «соціальні 
мережі», групи і спільності (церковні громади, асоціації, інтернет-спільноти та 
ін.)
і глибоко індивідуалізовані [2].

Сьогодні в світі праця волонтерів визнається ключовим ресурсом для 
вирішення соціальних і екологічних проблем, ресурсом підвищення якості 
життя. Простір міжнародного волонтерства інституалізувався за рахунок 
визнання ООН, визначення етичних принципів волонтерства та перевірці 
наявних чорних списків волонтерських організацій, які підозрюються 
в зловживанні. 

Документом, що містить рекомендації щодо підтримки волонтерства, 
є Резолюція ООН A/RES/56/38, прийнята 10 січня 2002 р. на 56 сесії 
Генеральної Асамблеї ООН. Прийняття даного документа мотивовано 
визнанням світовою спільнотою цінного внеску волонтерства, включаючи 
традиційні форми взаємодопомоги та самодопомоги, офіційне надання послуг 

http://www.ukrstat.gov.ua/operativ/operativ2017/zd/ztt/ztt_u/ztt1217_u.htm
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та інші форми громадської участі, в соціально-економічний розвиток з користю 
для суспільства в цілому і для самих добровольців [3].

У багатьох європейських країнах і США існує правове регулювання 
волонтерської діяльності у вигляді законів і державних програм. В даних 
правових актах описані можливих організаторів волонтерської діяльності, типи 
і сфери діяльності пільг для учасників, принципи і критерії, що регулюють 
відносини між державними відомствами та волонтерськими організаціями. 

Найважливішим стимулом розвитку добровольчого (волонтерського) 
руху є система моральних заохочень і преференцій, активної підтримки з боку 
держави. Ця підтримка може виражатися в найрізноманітніших перевагах. 
Наприклад, в Німеччині стимулюючим заходом є включення волонтерської 
діяльності до трудового стажу, а в США вона враховується при вступі 
до університету - дані заходи прописані в законодавствах цих країн.

У 2009 р у США був введений закон «Про служіння Америці» (Serve 
America Act), який значно розширив можливості для американців в області 
волонтерства та суспільного служіння як в рядах офіційних організацій, таких 
як Американський корпус, так і на місцевому рівні.

Європейське волонтерство також є реально діючим соціальним 
інститутом, який характеризують: загальноприйняті усіма країнами-учасницями 
ЄС формальні правила внутрішнього взаємодії членів волонтерської спільності 
між собою; загальна європейська інфраструктура, що сприяє розвитку третього 
сектора як провайдера реалізації окремих напрямків волонтерської діяльності, а 
також неформальні норми і традиції взаємодії волонтерів в рамках окремих 
країн, що відображають їх національну специфіку. Державна політика 
Європейського союзу в цьому відношенні пов'язана з переконанням в тому, що 
єдиний вектор організації інклюзивних практик в області соціальної роботи 
може вирішити проблеми людей на рівні цілих груп, наприклад, інвалідів або 
безробітних [4].

Разом з тим варто звернути увагу на те, що в пострадянських країнах 
волонтерство фактично формувалося стихійно, значна частина добровольців діє 
поза правого поля. Серед проблем і причин, що перешкоджають розвитку 
волонтерства в цих країнах, можна виділити соціально-психологічні (недовіра 
громадян, пасивна позиція в суспільстві), відсутність відповідних норм 
законодавчої бази, програм та механізмів, що стимулюють волонтерство.

У цілому можна виокремити наступні характерні ознаки волонтерства 
в зарубіжних країнах:

– вплив сімейних та релігійних традицій на формування соціальної 
активності;

– розповсюдження платних міжнародних програм;
– відсутність прямої залежності між рівнем розвитку благодійництво 

та участю в волонтерстві;
– корпаративне волонтерство та послуг про-боно;
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– інклюзивне волонтерство (заохочення уразливих категорій населення 
(дітей, осіб з інвалідністю, пенсіонерів) до добровольчої праці через принцип 
«рівний-рівному»);

– значні податкові пільги, включення волонтерської діяльності 
в загальний трудовий стаж, безкоштовне страхування, реалізація права на 
відшкодування втраченого заробітку, який відшкодовує волонтерові 
роботодавець за рахунок державного бюджету;

– використання віртуального волонтерства до співпраці людей з усього 
світу (наприклад, створення і підтримка веб-сайтів, проведення 
онлайн-досліджень, надання технічної допомоги некомерційним організаціям, 
перекладацькі послуги).

В англомовних країнах волонтерські проекти носять назву Adventure 
projects, так як саме цей напрямок програм надає можливість бюджетного 
знайомства з будь-якою точкою земної кулі через мандри, мовну практику 
і нові знайомства у різних країнах світу.

Найбільший в світі спектр проектів з волонтерськими можливостями 
в таких областях, як охорона здоров'я, догляд за дітьми, навчання, охорона 
природи, будівництво, охорона дикої природи і тварин і багато іншого. Деякі 
з найпопулярніших місць для відвідування - Мадагаскар, В'єтнам, Кенія, 
Камбоджа, Іспанія і Таїланд, програми на Ямайці, в Греції, Малайзії, Белізі. 
Ринкова економіка внесла свої корективи у волонтерство: початкові (членські) 
внески на екзотичні програми коливаються від 700$ до 3000$.

Зараз діє Інтернет-платформа для міжнародного волонтерства («Світ 
волонтерів»), що працює відповідно до цілей сталого розвитку (ЦСР). Кожна 
з запропонованих програм, намагається забезпечити прозорий та стійкий 
соціальний вплив програм волонтерства на місцеві громади [5]. Завдяки цій 
платформі міжнародні волонтери отримують легкий доступ до організацій по 
всьому світу і таким чином заощаджують час, зусилля та витрати.

Отже, існує широкий вибір програм волонтерів за кордоном з акцентом 
на гуманітарну допомогу (у службах громад) або добробут тварин 
(від збереження моря в Індійському океані до захисту дикої природи, роботи 
в заповідниках, рятувальних центрах і в притулках для вуличних тварин). 
Можливе приєднання до Корпусу Миру чи волонтерства, організованого 
відомими благодійними організаціями (наприклад, Товариство Червоного 
Хреста). Сплески волонтерської активності припадають на час проведення 
міжнародних та національних заходів (Олімпіад, виставок, конкурсів, 
фестивалів тощо).

Суб’єкти волонтерства найширші: групи учнів старших класів, студенти, 
приятелі, навіть сім’ї з маленькими дітьми та пенсіонери. В організаційному 
вимірі на волонтерів чекають школи, поліклініки, громадські центри, лікарні, 
дитячі будинки, дитячі садки, бібліотеки, урядові установи, фермерські 
господарства, хостели.

Таким чином, добровольча праця може практикуватися у національній 
системі координат, але міжнародний тренд полягає у розвитку індустрії 
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волонтерського туризму як практики поєднання відпочинку, спорту, екскурсій 
та безоплатної діяльності на благо місцевих жителів (викладання англійської 
мови, будівництво та ремонт, догляд осіб похилого віку та дітей з інвалідністю 
тощо). Така експериментальна форма соціалізації забезпечує підготовку людей 
до життя в умовах глобалізації.
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Секція 4
PR І ЖУРНАЛІСТИКА В СУЧАСНОМУ СВІТІ

Бирзул В.І., засл. журналіст України,
Федоренко В.П., засл. діяч мистецтв України,

Київський національний університет 
культури і мистецтв,

м. Київ, Україна

ПОДІЄВИЙ МАРКЕТИНГ ЯК ЗАСІБ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО 
ТЕЛЕБАЧЕННЯ І РАДІО В УКРАЇНІ

Телебачення та радіомовлення в Україні розвиваються під впливом 
глобалізації, наявності висококонкурентних іноземних ринків медіа. 
У щоденному доступі більшості міських та сільських мешканців наявність сотні 
телеканалів та кількох десятків радіостанцій, телеканали та радіостанції 
в Інтернет мережі. Багато споживачів підключені до кабельних операторів, 
а ще багато іншиш використовує супутникове телебачення. Українці мають
можливість слухати безкоштовно в Україні: музичні, новинні, розважальні 
та аналітичні програми, наприклад, завдяки сервісу «Радіо он-лайн Україна» [3].

За останні  кілька років з'явилося багато нішевих телеканалів, та радіо 
прогам з вузькою цільовою аудиторією. Це мало вплив на показники основних 
гігантів телебачення. У даних умовах кожний телеканал для того щоб 
залишається прибутковим, змушені  нарощувати частку переглядів аудиторії 
за рахунок різних маркетингових інструментів і комунікацій.

https://www.redcross.ru/sites/default/files/books/volonterstvo.pdf
http://elar.urfu.ru/bitstream/10995/37792/1/978-5-7996-
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http://www.niss.gov.ua/content/articles/files/volonter-697e4.pdf
https://www.volunteerworld.com/
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Є ще одна причина, чому телеканали активно борються за увагу глядача 
і за частку телепереглядів.

Величина рейтингу прямо пропорційна частки телеперегляду. Таким 
чином, чим вище частка телеперегляду телеканалу, тим більше виникає 
вільного ресурсу на продаж – вище продажі – більший прибуток. 

Законодавство про рекламу на телеканалах / радіостанціях обмежує 
дев'ятьма хвилинами рекламного часу на годину і продати більше цієї кількості 
не можна, але ситуація з продажем рекламного часу надає великі можливості  
та створює пряму залежність продажів / прибутку від частки телеперегляду  
робить телеканал чи радіостанцію конкурентними.

Багато каналів для додаткової монетизації виробництва шукають 
спонсорів, розміщують продакт-плейсмент, залучають донорську допомогу. Це  
нові комерційні механізми, з якими треба вміти працювати.  Щоби спонсор чи 
донор залучився до проекту, сам проект має мати  мільйонну аудиторію, а її 
кількісним вираженням є рейтинг.

Сьогодні телебачення залишається єдиним зі ЗМІ, що охоплює, близько 
до 100% аудиторії. Звичайно  значущими  інструментами просування продуктів 
(програма)телекомпаній та радіостанцій це власний ефір. Це розміщення 
власних ефірних роликів та різноманітних графічних елементів в ефірі та 
в мережі Інтернету. Такі технології поділяють на іміджеві і продукт (програми). 
Іміджеве просування засновується на цінностях бренду телеканалу, 
радіостанції. Завдання створення продукту – анонс і залучення глядача 
на певний проект, чи шоу, серіал чи фільм. І канали і радіостанції менеджмент 
розглядають як різні формати, які включають різні рівні, не лише 
суспільно-політичні та інформаційні акценти. Наприклад, актуалізується 
залучення розважальних форматів, зокрема реаліті та талант-шоу або 
детективні та програми розслідування.

Наступний інструмент – ефірний конкурс. Розвиток Інтернету 
та інтелектуалізація медіатехнологій передбачає регулювання піратської 
діяльності в мережі, але вмикаючи телевізор глядач часто не шукає унікальний 
контент, все, що йому потрібно, це  прем'єри нових телепродуктів, які він також 
може знайти в Інтернеті. 

Поява ефірних конкурсів, обумовлено необхідністю  залучити глядача 
до активної телеперегляду, радіо слухання. Ідея конкурсів це перегляд ефіру 
та  відповіді на питання щодо фільму / серіалу, голосування на конкурсах 
та теле-шоу тощо. Анонсування таких заходів, відбувається в соціальних 
мережах телеканалу і партнері.

Ще спосіб залучення глядачів / слухачів  присутність в інших ЗМІ: роликів 
на радіо, прес-макети в телегідах і друкованих ЗМІ, розміщення інтернет-банерів 
на порталах тощо. Наприклад , три лідери українського ефіру «Україна», ICTV та 
« “1+1’’ мають подібне різножанрове наповнення. У кожного є потужний 
новинний блок, ранкові програми, серіали, фільми, розважальні та гумористичні 
шоу, публіцистичні проекти тощо. Але ці канали мають різні обличчя, їх важко 
сплутати. У кожного своє ядро аудиторії і позиціювання» [1].



86

Наступний спосіб просування – робота з кінотеатрами і з великими 
торговельними центрами по розміщенню банерів, які анонсують відеороликів, 
розміщення конструкцій, фотозони щодо проектів. І, звичайно, організація 
заходів із кінотеатрами та торговими центрами: показ телетрейлерів, 
попередній показ перших серій нового серіалу, анонси теле- та радіопередач. 
Презентації акторів та організація зустрічей з глядачами, це приклади 
впровадження технологій подієвого маркетингу.

Маркетинг подій як інструмент просування телеканалів на регіональному 
ринку і переваги подієвих заходів.

За допомогою подієвого маркетингу не тільки анонсуються ефірні 
проекти ряду вітчизняних телеканалів, а й транслюються цінності їх брендів, 
формуючи певну емоційну зв'язок з глядачем. Особливість поведінки сучасного 
глядача проявляється в переході з активного на пасивне телеперегляд. Тобто 
увімкнений телевізор часто використовується як фон для домашніх справ або  
разом з переглядом ТБ, глядач може читати статті, гортати новини 
на інтернет-порталах, спілкуватися в соціальних мережах тощо. 

Дуже важливо формувати глядача, який вмикатиме саме той канал, 
цінності якого йому абсолютно зрозумілі  які укладаються в його власну 
картину світу. Важливо будувати діалог зі своєю цільовою аудиторією, 
підвищувати знання про бренд телеканалу чи радіостудії, збільшувати 
лояльність.

Тому, завдання подієвого маркетингу є формування позитивного 
особистісного ставлення до бренду телеканалу / радіостудії, інтересу до нового 
продукту/проекту і отримання реального досвіду спілкування з брендом, 
інтеграцію з конкретним контентом теле/радіопроектом.

Заходи стають більш адресними. З'являється багато різних подій, 
наприклад: фестивалі,конкурси, пікніки тощо. Співпраця з Європейською 
мовною спілкою (ЄМС) дає можливість взяти участь у численних міжнародних 
телевізійних та радіопроектах. Наприклад, на Суспільному каналі 
започаткували такі: «Пісенний конкурс «Євробачення-2018»; Дитячий пісенний 
конкурс «Євробачення-2018»; Міжнародний радіоконкурс молодих виконавців 
«Кончертіно Прага-2019»; Радіопроект фольклорної музики «Великдень 
та Весна»; Радіопроект фольклорної музики «Різдво та Новий рік»; 
Веб-платформа ЄМС «Побачити Єврорадіо» / Euroradio2see» [2].

Переваг у даного способу комунікації з аудиторією безліч, і вони широко 
представлені в різних джерелах. Наприклад, майже миттєвий канал передачі 
повідомлень; наявність зворотного зв'язку; можливість досягнення емоціональних
взаємин аудиторії з брендом; можливість тривалого впливу, висока ступінь 
зацікавленості; широкі можливості творчого втілення  ідейного задуму тощо. 

Таким чином, в залежності від конкретного заходу подієвий маркетинг 
є ефектом, оскільки починається від анонса, ще до події, і продовжується 
в соціальних мережах, в ЗМІ та медіа вже після події. Тобто спостерігаємо 
досить багато різних масових заходів та їх інтеграцію з конкретним 
теле-, радіопроектом.
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УКРАЇНА-РОСІЯ: ОСОБЛИВОСТІ ПОЛІТИЧНОГО 
ТА МАСМЕДІЙНОГО ДИСКУРСУ

Сьогодні вже ні в кого не виникає сумнівів, що світ вступив у фазу нового 
протистояння, яке на продовження традиції називати його війною, як, 
наприклад, «холодною», можна визначити війною інформаційною. Проте, що 
майбутня війна буде не просто інформаційною, а й навіть війною знань, 
попереджало багато аналітиків. Щоправда, її початок прогнозували 
на 2025 р., що, зокрема, можна зустріти у працях українського дослідника
Г. Почепцова [1, с. 11]. Але, напевно, не тільки інтенсивність і динамічність 
розвитку науково-інформаційних технологій, а й, насамперед, докорінні 
індивідуально-психологічні свідомістні трансформації, що викликано 
здебільшого високим освітнім рівнем і доступністю до джерел інформації 
різних верств населення, пришвидшили ці процеси. 

Замовчування, просте спотворення і перетягування у трактуванні 
будь-яких подій, що ще можна пояснити, на мою думку, суб'єктивним або 
упередженим ставленням до фактів (а це так чи інакше завжди визначало 
політичний комунікативний простір) – сьогодні сприймаються як дитячі 
забавки у порівнянні з конструюванням вигаданих новин або повністю 
перекручених фактів. І саме це можна спостерігати в російському 
інформаційному просторі, і саме це, відповідно, транслюється в інформаційний 
простір інших країн.

І почалося все з появи понад сотні абсурдних страшилок ще в 2014 р. 
Вже як «класику» можна виокремити серед потоку «масованого бреду» 
і розіпнутих українськими військовими немовлят, і обгризених за непатріотичне
оперення снігурів, і консерви з європейських незайманих дівчат, і підйом річок 
Лопань і Харків, щоб там могли вільно пройти натівські підводні човни, і двох 
російських рабів та наділ землі, якими заохочуються особливо активні 

https://stv.detector.media/kontent/Audytoria/des_u_dalekiy_gal
https://stv.detector.media/kontent/proekty/mizhnarodna_diyalnist_pat_
https://tochka.net/ua/radio/
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бандерівці, і «білі панчохи» жінок-кілерів, які глумляться над чоловіками-
ополченцями, і розпилений київськими карателями над Слов'янськом 
«гомовірус СНІДу, і 42 мільйони доз вакцини «Гердасіл» для стерилізації жінок 
Донбасу, і зомбування населення України за допомогою водопровідної води, 
і звичайно ж – візитку Яроша, яка не тоне і не горить та з'являється у всіх 
місцях злочинів київської хунти та багато іншого.

При цьому таку інформацію транслювали не лише горезвісні канали 
«Звезда» і «Лайф-ньюс», а й такі серйозні медійні ваговики, як Росія 24, ОРТ. 
Недарма популярним серед українців стало висловлювання: «Подивився ОРТ –
страшно виходити на вулицю, вийшов на вулицю – страшно дивитися ОРТ». 

На активізацію такої «абсурдної» у своїй суті пропаганди суттєво 
вплинули події осені 2013 р. – зими 2014 р. в нашій країні, відомі як Революція 
Гідності, а також подальша криза у відносинах між країнами - і не лише 
Україною і Росією – позаяк вона вже давно вийшла за межі кордонів двох 
колись «братніх» народів, як це обґрунтовувалося у межах вимог радянської 
ідеології.

Тому, на мою думку, сьогодні ні в кого не викликатиме заперечень 
необхідність акцентуації уваги на тих різновидах дискурсів, які відповідно 
до 5-ступеневої ситуативної класифікації Ю. Габермаса [2, c. 91] займають 
першу і другу позицію: – дискурс як засіб комунікативної дії; – дискурс як засіб 
ідеологічного впливу, тобто комунікативна дія, яка лише має форму дискурсу,
а насправді має до нього таке ж саме відношення, як і події на майдані 
Незалежності до фашизму інтерпретації російських пропагандистів. 

Щоправда, у відношенні до більшості акторів, які сьогодні функціонують 
в інформаційному полі нашого «старшого брата» (навіть це формулювання вже 
відсилає до певних аналогій) актуальною можна вважати і третій 
різновид - терапевтичний дискурс, тобто психоаналітична розмова між лікарем
і пацієнтом. 

Тобто, четвертий різновид дискурсу, який Ю. Габермас визначає як 
нормальний, такий, що слугує обґрунтуванню проблем, та п’ятий, що передбачає 
навчання, вільну семінарську дискусію – можна, на жаль, спостерігати сьогодні 
лише серед меншості російського політичного і наукового істеблішменту. Про 
пересічних громадян важко говорити з упевненістю. Тут, на мою думку, варто 
звернути увагу на той факт, що для населення Росії війна перетворилася на 
своєрідний вид спорту – коли вболівальники переживають за свою команду, 
сидячи перед екраном телевізора. Складно уявити у ХХІ столітті ще якусь 
«цивілізовану» країну, в якій офіційно публікують дані соціологічних досліджень, 
згідно з якими рейтинг президента збільшується до 84% після анексії частини 
іншої країни, а потім і до 90% – з початку військових дій в Сирії. Як пише 
російська поетеса Тетяна Польська в збірнику «На розі Невської і Хрещатика»: 
«Тиран – це ми». А далі пояснює свою думку за допомогою найпростішої рими 
до слова тиран - екран.

Так нині політичний і масмедійний дискурс у контексті відносин Росії 
і України стає не просто текстом чи когнітивно-комунікативною подією, як 
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визначають його більшість дослідників, а й сценарієм подій, в якому прописане 
наше майбутнє. Недарма Т. ван Дейк визначає дискурс як комунікативну подію, 
в якій задіяна не лише мова в її фактичному використанні, а й ті ментальні 
процеси, які неминуче супроводжують процес комунікації [3, с. 121]. 

Відтак, нині формується цілий віртуальний світ, спровокований активним 
розвитком засобів е-комунікації, заснований на відвертій брехні й відповідних 
інформаційних провокаціях. Так інформація та її продукування стають не лише 
засобом маніпулювання свідомістю, а й матрицею конструювання останньої. 
При цьому варто зазначити, що хоча в епоху інтернет-комунікацій «новини» 
стають доступними майже для всіх прошарків суспільства, пошук об’єктивної 
інформації потребує відповідної диспозиції, значних когнітивних зусиль, 
а також бажання її опрацьовувати. На жаль, більшість населення у цьому 
відношенні є пасивним, тому йому значно простіше «повірити» готовому 
телевізійному продукту, що, зокрема, ми спостерігаємо не тільки в Росії, 
а й в Україні. Думаю, просте відключення російських телевізійних каналів 
та заборона російських телепродуктів не може дати суттєвого ефекту, оскільки 
дієвим засобом може стати лише формування власного інформаційного 
продукту, який має бути і цікавим, і ґрунтуватися почасти на контр-пропаганді, 
як того вимагають сьогоднішні реалії життя у «запропонованих обставинах».
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МОДЕЛІ ФОРМУВАННЯ ПОЗИТИВНОГО ІМІДЖУ 
ЗАКЛАДІВ ВИЩОЇ ОСВІТИ

Приступаючи до роботи по формуванню іміджу, найбільш складним 
завданням є вибір моделі бажаного іміджу закладу вищої освіти (ЗВО) та її 
побудова. Аналіз теорії та практики побудови іміджу ЗВО дав змогу 
виокремити два основних типи моделей: ієрархічну та компонентну. Моделі не 
сильно суперечать і багато в чому повторюють один одного; використання 
моделі залежить від симпатій PR-фахівця, а також від ряду об’єктивних 
особливостей, пов’язаних з самим ЗВО [2].
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У першому типі структура іміджу ЗВО має ієрархічну будову. Наприклад, 
у моделі, запропонованій М. Томіловою, кожен рівень ієрархії впливає 
на сусідній верхній рівень за допомогою відповідного внеску елементів 
нижнього рівня по відношенню до елементу верхнього рівня. Ранжування за 
пріоритетом обумовлене тим, що елементи одного рівня характеризуються 
різним ступенем важливості для різних індивідів [7]. Другий тип моделі іміджу 
складається з набору компонентів, які не впорядковані ієрархічно, тобто вони 
перераховані не за ступенем важливості і значущості в структурі іміджу. 
Як компоненти можна використовувати зовнішню атрибутику, історію ЗВО, 
його традиції, якість діяльності, імідж керівника та його команди, корпоративну 
культуру, вартість послуг, пабліситі, рекламну популярність тощо [1].

Звісно ж, що в умовах обмеженості фінансових, трудових, інформаційних 
й організаційних ресурсів, в яких знаходяться PR-фахівці багатьох ЗВО, 
найбільш ефективною є модель, що побудована на цільових групах ЗВО. 
Відповідно до цього підходу імідж ЗВО складається з перетину чинників 
і характеристик, які формують імідж ЗВО для кожної з його цільових груп. 

Суть моделі полягає в тому, щоб виокремити основні характеристики 
іміджу ЗВО, особливо значущі та важливі для кожної цільової групи ЗВО. 
Доцільно виокремити в окремі групи (і відповідно здійснювати по ним окремі 
дослідження для оцінювання сформованого іміджу) такі категорії: потенційний 
професорсько-викладацький склад; потенційні співробітники й адміністрація 
ЗВО; абітурієнти, випускники шкіл та їхні батьки; роботодавці (підприємства), 
кадрові агентства; державні органи й органи управління освітою; укладачі 
рейтингів ЗВО. Можна вказати максимальний список характеристик для кожної 
цільової групи, проте для кожного конкретного ЗВО цей список буде різним 
і буде складатися з різних характеристик, ранжируваних за ступенем 
значущості.

Приступаючи до побудови іміджу ЗВО, починати треба з аналізу 
поточного іміджу. Навіть якщо у ЗВО ніколи не проводилося цілеспрямованої 
комунікаційної політики, якийсь усталений образ напевно у нього є, принаймні, 
в очах внутрішніх аудиторій. Відсутність обізнаності про ЗВО у зовнішніх 
аудиторій – безсумнівно, поганий знак, але з іншого боку, це частково 
полегшить роботу: мінімальні витрати на попереднє дослідження, легше 
вибудовувати бажаний імідж, тому що не треба долати негативні сторони 
іміджу.

Відсутність поточного іміджу також може бути характерним для молодих 
ЗВО (нові філії в інших містах, інститути, що виокремились від головного 
в самостійні освітні установи, тільки що засновані ЗВО). Для таких ЗВО 
побудову іміджевої політики необхідно починати з самого першого дня роботи 
ЗВО (і навіть раніше, на етапі створення), для чого необхідно створити 
в організаційній структурі службу зі зв’язків із громадськістю [6].

При внутрішньому оцінюванні поточного іміджу ЗВО PR-фахівцю 
необхідно раціонально оцінити свої ресурси (тимчасові, матеріальні, трудові, 
організаційні) та ресурси ЗВО, потім побудувати модель поточного іміджу. 
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Здійснюючи аналіз іміджу ЗВО, потрібно визначитися, які компоненти й у яких 
аудиторій вивчати. Наприклад, якщо ЗВО – помітна установа не тільки 
освітнього, але соціального, культурного життя свого міста, району, регіону, 
в компоненти слід включити соціальний імідж ЗВО; якщо ЗВО один з багатьох 
ЗВО міста, і він не веде активної соціальної політики, його діяльність непомітна 
для місцевої громадськості, то і витрачати зусилля на дослідження цієї 
аудиторії, швидше за все, не варто.

Визначившись з компонентами (це цілком можна зробити своїми силами, 
опитавши експертів з числа співробітників ЗВО і місцевих органів управління 
освіти, а також вивчивши місцеву пресу), необхідно обрати аудиторії 
і характеристики (параметри) компонентів, які будуть вивчатись. Далі 
обираються методи оцінювання.

Використання компонентної моделі методично є правильним рішенням, 
але це складніше і більш затратно з практичної точки зору. Крім того, ця 
модель передбачає використання індикаторного методу оцінювання або 
методики, запропонованої М. Томіловою та Л. Даниленко [3, 7]. Тому в умовах 
ЗВО іноді простіше та раціональніше використовувати модель іміджу ЗВО, 
побудовану від зворотного, за цільовими групами. Тобто, спочатку необхідно 
чітко визначитися з аудиторіями, потім з характеристиками іміджу ЗВО 
та методами для отримання інформації, які в подальшому і підлягають 
дослідженню.

Також можна виокремити ще й кластерний підхід, заснований 
на сукупності уявлень про організацію в різних сферах суспільних відносин, 
в яких вона себе позиціонує. Кластер – невелика група-образ, що займає певну 
позицію в інформаційному просторі.

Представниками цього підходу є В. Менщикова. Вона виокремила 
найбільш важливі параметри для виникнення довіри до організації 
та формування її позитивного іміджу (фінансове становище, ставлення 
до персоналу тощо) [5]. Стосовно до ЗВО можна виокремити такі параметри, 
з позиції яких він оцінюється:

1) про історію освітньої установи, його традиції, репутацію: «існує довгий 
час», «тут навчалися відомі особистості», «цей університет – дорога в життя», 
«співпрацює із зарубіжними університетами»;

2) про особу ректора: «на чолі стоїть солідна, розумна і прогресивна 
людина»;

3) про особливості пабліситі – рекламної популярності: «хороші відгуки», 
«багато чув про нього», «найпопулярніший в області»;

4) про соціальну діяльність: «безкоштовне навчання інвалідів, сиріт», 
«відстрочка від армії», «організація соціальних проектів»;

5) про фірмовий стиль: «красива емблема», «яскравий слоган», 
«запам’ятовується гімн», «красива будівля»;

6) про етичність діяльності і відносин: «сесію можна самому здати, 
хабарів не беруть», «правила договорів дотримуються» [5].
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Можна зробити висновок, що сукупність образів, уявлень про 
університет, що живуть в свідомості людей, – цінний матеріал для формування 
іміджу освітнього закладу.
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ДІДЖИТАЛІЗАЦІЯ У МІЖНАРОДНИХ КОРПОРАЦІЯХ
(НА ПРИКЛАДІ «ПАТ САН ІНБЕВ УКРАЇНА»)

Інтернет – відносно новий та ефективний інструмент та засіб масової 
комунікації, що в свою чергу обумовлює актуальність теми, оскільки Інтернет-
технології сьогодні роблять величезний вплив на практику діяльності в сфері 
зв'язків з громадськістю, на просування товарів та послуг на ринку в будь-якій 
сфері. Сучасні умови господарювання дедалі частіше спонукають підприємства 
до переходу на якісно інший рівень реалізації впроваджуваної ними діяльності. 
За умов усе більш зростаючої конкуренції традиційні методи ведення 
підприємницької діяльності вже не можуть гарантувати збільшення обсягів 
виробництва, а часом не спроможні навіть забезпечити його функціонування на 
вже досягнутому рівні. Такий стан, поряд із прагненням зберегти свої ринкові 
позиції або ж зайняти панівне становище, стимулює наслідувати світові 
тенденції розвитку. У цьому контексті, як свідчить світовий досвід, наразі 
досить дієвою є заснована на діджиталізації бізнес процесів переорієнтація 
діяльності на віртуальне середовище.

Ми живемо в столітті цифрової революції,  вже практично кожна 
людина не може уявити своє життя без діджитал-технологій (інтернету, різних 
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гаджетів і сервісів), і чим швидше вони розвиваються, тим швидше змінюється 
навколишнє нас реальність.

В епоху таких швидких змін бізнес не може працювати за минулими 
схемами  він повинен змінюватися, інакше є великий ризик залишитися 
позаду конкурентів, а то і зовсім стагнувати. Тому, рано чи пізно компаніям 
доведеться прийняти нові правила гри і випробувати на собі процес 
діджіталізаціі. 

У зв’язку з цим, нами було поствлено завдання: встановити основні 
засади діджиталізації ПАТ «Сан ІнБев Україна»; внести пропозиції та 
перспективи проектів компанії у соціальних рекламах та встановити проектні 
заходи щодо покращення конкурентоспроможності компанії за допомогою 
реклами [1].

Історична довідка компанії. Anheuser-Busch InBev (AB InBev), Анхойзер-
Буш ІнБев- міжнародна пивоварна корпорація, найбільший в світі виробник 
пива, частка на світовому ринку оцінюється в 28%. Продукція продається під 
міжнародними брендами Budweiser, Stella Artois, Corona, Castle, Beck’ s, Leffe 
і Hoegaarden, а також під 500 місцевими торговими марками. Обсяг 
виробництва в 2017 році перевищив 60 млрд літрів.

Корпорація була утворена 18 листопада 2008 р. шляхом злиття 
бельгійсько-бразильської компанії InBev і американської Anheuser-Busch, які 
на момент об’єднання займали відповідно перше і третє місце в світі за 
обсягами виробництва. Злиття відбулося шляхом викупу акцій Anheuser-Busch 
на загальну суму $ 52 млрд. InBev виникла у 2004 р. в результаті об’єднання 
бельгійської Interbrew, яка володіла броварними активами в Європі і Канаді, 
і бразильської AmBev, що контролювала значну частку пивного ринку 
Південної Америки. 

Interbrew утворилася в 1987 р. об’єднанням двох найбільших пивоварних 
компаній Бельгії, StellaArtois і PiedboeufBrewery. У 1995 р. Interbrew придбала 
найбільшого виробника пива Канади LabattBrewingCompany, а в 1999 р. в Росії 
було утворено спільне підприємство з компанією SUN. У 2000 році була 
куплена британська компанія BassandWhitbread, в 2001–2002 рр. були поглинуті
чотири компанії в Німеччині, включаючи лідера німецького пивного ринку 
Beck’s&Co. AmBev утворилася в 1999 р. в результаті злиття двох провідних 
виробників пива в Бразилії: CompanhiaAntarcticaPaulista і Brahma, обидві 
компанії були засновані в кінці XIX століття.

Anheuser-Busch була заснована в 1852 році в Сент-Луїсі (Міссурі, США), 
її найбільш відомим пивним брендом був Budweiser. На початку XXI століття 
ця компанія вийшла на третє місце на китайському ринку, купивши компанії 
Harbin (2004 рік) і FujianSedrinBrewery (2006 р.). Anheuser-Busch також 
належало 10 парків атракціонів BuschEntertainment в США, в 2009 р. вони були 
продані за $ 2,7 млрд. 

У 2013 р. Anheuser-BuschInBev купила 100% акцій лідера мексиканського 
пивного ринку компанії GrupoModelo (торгова марка Corona); вартість угоди 
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склала $ 20,1 млрд. У 2014 році була куплена корейська пивоварна компанія 
Oriental Brewery, також лідер на домашньому ринку.

У жовтні 2015 р. розпочався процес поглинання британської пивоварної 
компанії SABMiller. Оскільки мова йшла про об’єднання двох найбільших 
компаній у своїй галузі в світі, узгодження угоди, з оцінкою в £ 70 млрд 
($ 107 млрд), затягнулося на рік; офіційно вона була укладена 10 жовтня 2016 р. 
За умовами антимонопольних органів, було продано ряд активів обох компаній, 
зокрема контрольний пакет акцій (54,5%) в Coca-Cola Beverages Africa, 
найбільшому виробнику Кока-Коли в Африці. Історичні трансформації 
компанії можемо розглянути в наведеній візуалізації Діяльність Корпорації 
Anheuser-Busch InBev об’єднує  велику кількість компаній в різних країнах 
світу. Підрозділи сформовані за географічним принципом:

Північна Америка – США і Канада; частка у виручці компанії в 2017 р.
склала 18,5%;

Латинська Америка (Північ) – Бразилія, Панама, Домініканська 
республіка, Гватемала, Куба, Пуерто-Ріко, Барбадос та інші країни Карибського 
регіону; частка у виручці склала 19,5%;

Латинська Америка (Захід) – Мексика, Сальвадор, Гондурас, Колумбія, 
Перу і Еквадор; частка у виручці склала 18,1%;

Латинська Америка (Південь) – Аргентина, Уругвай, Чилі, Парагвай 
і Болівія; частка у виручці склала 5,6%;

Європа, Близький Схід і Африка – Великобританія, Ірландія, Франція, 
Італія, Іспанія, Німеччина, Бельгія, Люксембург, Нідерланди, Швейцарія, 
Австрія, Україна, Росія, ПАР, Ботсвана, Свазіленд, Мозамбік, Малаві, Намібія, 
Замбія, Лесото, Уганда , Ефіопія, Танзанія, Південний Судан, Кенія, Нігерія, 
Гана і африканські острова, а також експорт в деякі країни Близького Сходу; 
частка у виручці склала 21,5%.

Основна продукція корпорації, пиво, продається під 500 торговими 
марками, обсяг виробництва в 2017 р. склав 613 млн гектолітрів. Найбільш 
продаваним брендом пива (не тільки корпорації, але і в світі) є Budweiser, він 
продається в 73 країнах, на США припадає лише третина його продажів. 
Другим для корпорації і четвертим в світі пивним брендом є Stella Artois, він 
продається в 90 країнах, найбільші обсяги продажів в США, Аргентині 
та Бразилії. Хоча пиво Corona проводиться тільки в Мексиці, продається воно 
в 120 країнах світу (основні ринки Мексика, КНР, Австралія і Аргентина) 
і є третім за значимістю брендом корпорації. На безалкогольні напої та іншу 
продукцію припадає $ 6 млрд з $ 56 млрд виручки корпорації.

Отже, САН ІнБев Україна – український підрозділ найбільшого світового 
пивоварного концерну Anheuser-Busch InBev і компанія є лідером 
на українському ринку пива з 2000 р. До портфелю компанії в Україні, входять 
16 брендів. Інформаційний простір та постійний розвиток Інтернет-технологій 
має найважливіше значення для переходу до демократичних цінностей усіх 
важливих складових життя суспільства, а саме економічних, соціальних, 
політичних. Діджіталізація – це глибока трансформація бізнесу, що передбачає 
використання цифрових технологій для оптимізації бізнес-процесів, підвищення 
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продуктивності компанії і поліпшення досвіду взаємодії з клієнтами. 
Найчастіше, метою діджіталізаціі є задоволення потреб споживача, які 
змінюються разом з розвитком технологій [2].
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ВИКОРИСТАННЯ ЖАРГОННОЇ ЛЕКСИКИ
В ЖУРНАЛІСТСЬКИХ ТЕКСТАХ

В останні десятиліття особливо змінилися умови функціонування мови. 
Перш за все, це стосується усної публічної мови. Зазначимо, що змінився і сам 
характер мови. У сучасних ЗМІ часто зустрічається жаргонна лексика. Це 
породжує в сучасному суспільстві своєрідну моду на жаргонізми. Намагаючись 
збільшити кількість передплатників, слухачів, глядачів, деякі сучасні газети, 
журнали, радіо і телепрограми сліпо слідують за усталеною в свідомості носіїв 
мовною модою. А люди, для яких радіо і телебачення є авторитетом, звикають 
до даної лексики і сприймають її як нормовану, незважаючи на те, що в ЗМІ 
нерідко трапляються грубі, недоречні висловлювання. Аудиторія слухачів, 
глядачів, читачів починають сприймати такі слова (зокрема, жаргонізми), вжиті 
в ЗМІ, як нормовані.

Деякі лінгвісти ставляться до використання жаргонізмів у мовленні 
обережно, інші – цілком схвалюють вживання «простих» слів і виразів 
[4, c. 64].

Різні жаргони в журналістиці використовуються по-різному. Наприклад, 
слова з молодіжного сленгу часто вживаються в молодіжних передачах; 
«терміни-жаргонізми» неважко відшукати в спеціалізованих виданнях; 
журналісти, що описують злочинний світ, використовують арготизми для 
пояснення певних реалій кримінального середовища, підкреслення 
приналежності героя до кримінальному світу, показу культурного або 
професійного рівня представників правоохоронних органів та ін. Варто
зазначити, що в основному жаргонні слова зустрічаються в газетах і журналах, 
на молодіжних телеканалах і радіостанціях. Однак і в серйозних виданнях 
можна відшукати жаргонізми. Крім цього, в засобах масової інформації раз 
у раз виникають дискусії про сленг, публікуються статті, дослідження про 
жаргонізми. На жаль, таких статей поки що небагато. 

https://www.suninbev.com.ua/
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Леся Савицька, автор «Короткого словника жаргонної лексики 
української мови», пов'язує функціонально-стилістичний параметр жаргону 
і сленгу із «потужною сміховою першоосновою, що є складником культури як 
такої та національної сміхової культури зокрема» [3, с.117].

Експресію у мову газети вносить сленг і жаргон, особливо у мову 
молодіжної газети. Отже, ще одна із причин їх функціонування у цьому стилі 
української мови. Крім цього, жаргонізми у ЗМІ можна вважати позитивним 
явищем з точки зору об'єднання різних соціальних груп. Якщо згадати, що 
в кожній стійкій групі з'являється унікальний жаргон, то можна припустити, що 
через деякий час українці, що належать до різних соціальних груп, почнуть 
говорити на різних «міні-мовах» та перестануть розуміти один одного. Однак, 
якщо у журналістиці будуть використовуватися різні жаргонізми з роз'ясненням 
їх значень, «мовного бар'єру» не виникне. Крім того, деякі слова переходять 
з жаргону в розмовну мову саме завдяки їх широкому розповсюдженню серед 
різних соціальних груп, яке відбувається завдяки вживанню цих слів у ЗМІ. 

Літературну мову зумовлює мовна мода покоління, і кореспондент часто 
виступає своєрідним медіатором між живомовною практикою 
жаргоновживання свого покоління і літературно обробленим словесно-
художнім масивом [4, с. 23].

Розглядаючи жаргон як одну зі складових соціальних діалектів, значна 
кількість лінгвістів (О. Селіванова, Л. Ставицька, В. Гордієнко, А. Шумейкіна,
Т. Кудинова, В. Андрущенко, О. Гаврашенко) ототожнює його з терміном 
«сленг», який походить з англійської мови й більш притаманний західній 
лінгвістичній традиції. Інші мовознавці (Т. Кондратюк, Т. Миколенко, 
С. Мартос, Є. Степанов, Н. Третяк) розмежовують поняття «жаргон», «сленг» 
уважаючи жаргон мовною формою, яка обслуговує невелике коло людей, 
об’єднаних спільною діяльністю. На їх думку, жаргон на відміну від сленгу, 
не виходить за певні межі групи, не набуває широкого поширення [1, с. 2]. 
На думку Л. Ставицької, жаргон має відкритий характер і зазвичай виникає 
в порівняно великих групах носіїв мови, об’єднаних за ознакою професії, стану 
в суспільстві.

У наш час на мову масово-політичної інформації взагалі і на газетну 
публіцистику зокрема значний вплив має усне мовлення, яке в останні роки 
доповнилося значною кількістю жаргонізмів. Журналісти, особливо 
молодіжних видань, прагнуть внести у текст свіжий подих життя, утримати 
читача, привернути його увагу, бути з ним на «ти».

Жаргонна лексика – це слова, вживання яких обмежене соціальними 
чинниками, наприклад, приналежністю до певної соціальної середовищі, або 
до вікової категорії, спільністю інтересів та ін. Відмінною рисою жаргону
є висока ступінь експресивності слів, особливо у вираженні емоційних 
відтінків; при цьому деякі слова з розмитим лексичним значенням можуть мати 
кілька значень. [5, с. 83]. 

У даний час жаргонізми активно використовуються у ЗМІ. Основна 
функція жаргону полягає у вираженні приналежності мовця до певної 
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соціальної групи. Крім того, жаргон використовується в художній літературі 
для мовної характеристики героїв і стилізації мови того соціального 
середовища, про яку розповідає автор. У журналістиці жаргон необхідний 
переважно для того, щоб встановити контакт з читачем, або зацікавити його 
незвичайним формулюванням; крім того, жаргонізми демонструють ставлення 
журналіста до проблеми, про яку він пише. Нерідко їх використовують для 
інтригуючого заголовка.

У різних випадках журналісти вживають жаргонізми по-різному. Деякі 
жаргонні слова використовуються найчастіше в журналістських матеріалах. 
Їх можна віднести до специфічного журналістському сленгу. До нього 
відносяться, в першу чергу, позначення приладів, необхідних для роботи 
журналіста (мікрофон – «вудка», мікрофон – «петлички»). Однак ці слова 
використовуються в основному в журналістському середовищі і зустрічаються 
в статтях досить рідко, тому що зрозумілі майже завжди тільки самим 
працівникам ЗМІ. [2, с. 17].

Сучасний журналіст має достатню стилістичну компетентність, володіє 
культурою мови і в більшості випадків чітко позначає свою позицію, своє 
ставлення до описуваної ситуації або проблеми. Журналісти створюють різні 
за комунікативно-прагматичною установкою тексти, розраховані як на 
інтелектуального адресата, так і на масового читача, якому не завжди відомі 
багато культурних і мовних фактів. Для досягнення успіху у впливі на такого 
адресата використовуються найрізноманітніші мовні та немовні засоби 
(наприклад, графічні). 

Журналісти створюють різні тексти, розраховані як на інтелектуального 
адресата, так і на масового читача, якому не завжди відомі багато культурних
і мовних фактів. Для досягнення успіху у впливі на такого адресата 
використовуються найрізноманітніші мовні засоби. 

Проаналізувавши вживання жаргонної лексики в матеріалах 
журналістських повідомлень ми прийшли до висновку, що рівень використання 
такої лексики в даних матеріалах підвищився. Це пов'язано з тим, що друкована 
періодика та реклама прагнуть бути більш зрозумілими і «почутими» 
будь-якими цільовими аудиторіями, що призведе до залучення уваги цих 
аудиторій. Найчастіше вони використовуються в текстах, адресованих молодій 
аудиторії. 

Жаргонізми в журналістській та рекламній сферах діяльності людини 
використовуються для додання експресивності тексту, а також для привернення 
уваги аудиторії.
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СУЧАСНІ ІНСТРУМЕНТИ РОБОТИ
ПРЕС-СЛУЖБИ В ІНТЕРНЕТІ

Із розгалуженням всесвітньої мережі Інтернет швидкість поширення 
інформації в світі неабияк еволюціонувала, поява та стрімкий  розвиток 
соціальних мереж суттєво полегшили процес комунікації, спричинили 
конкуренцію із традиційними ЗМІ та сприяли виникненню нових форм і засобів 
донесення матеріалу до різних аудиторій користувачів. 

Потреба у швидкому  інформаційному обміні між різноманітними 
суспільними інститутами, державою та окремими громадянами призвела до 
того, що більшість організацій та державних органів мають такий структурний 
підрозділ,  як прес-служба, або ж окремого працівника, який відповідає за РR. 

За визначенням С.Блека, «прес-служба – це група людей, що займається 
збором інформації, її зберіганням, обробкою і розподілом» [1]. Саме 
прес-служби мають задовольнити інформаційні та комунікаційні потреби 
організацій, у межах яких вони функціонують та забезпечити й полегшити 
роботу ЗМІ, що ще залишаються однією з головних ланок інформаційного 
обміну в українському суспільстві.

У Законі України «Про інформацію» зазначено, що всі громадяни країни, 
юридичні особи і державні органи мають право на інформацію, що передбачає 
можливість вільного одержання, використання, поширення та зберігання 
відомостей, необхідних для реалізації ними своїх прав, свобод і законних 
інтересів, здійснення завдань і функцій [3]. Тож у наш час практично кожна 
урядова структура має у своєму складі прес-службу, проте якість їхньої роботи 
та рівень інформаційної продукції для використання засобами масової 
інформації далеко не найкращі. Аналіз змісту і характеру матеріалів, 
підготовлених прес-службами для засобів масової інформації, засвідчує, що 
найбільша їх кількість публікується на сторінках «Урядового кур'єру» та 
«Голосу України». Активністю у співпраці з друкованими ЗМІ відзначаються 
прес-служби Кабінету міністрів України, Верховної Ради України, 
Національного банку України, Міністерства закордонних справ. Останнім 
часом жодна резонансна подія чи кризова ситуація, пов'язані із зовнішньо-
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політичною діяльністю держави, не обходилися без оперативного та якісного 
реагування з боку прес-служби зовнішньополітичного відомства. 

Із розгалуженням всесвітньої мережі Інтернет працівники прес-служб 
отримали можливість розсилати прес-релізи електронними листами на поштові 
скриньки журналістів та редакцій, що стало першим кроком до оптимізації 
співпраці між прес-службами та ЗМІ. Більшість ЗМІ доволі швидко отримали 
власні сайти, це дозволило суттєво прискорити процес передачі інформації 
своїй аудиторії. 

Недостатньо вивчений інструментарій роботи соціальних мереж, але 
процес комунікації зі ЗМІ трансформувався і вийшов за рамки моделі 
«прес-служба – журналісти». Тепер журналістам не обов’язково надсилати 
запити на електронні пошти,  можна відправити повідомлення на особисту 
сторінку працівника прес-служби або взагалі лишити тег сторінки компанії чи 
працівника прес-служби в обговоренні, для того щоб вони звернули увагу на 
актуальну тему. Ще одна суттєва зміна, яку принесли соціальні мережі, – це 
зменшення залежності прес-служб від ЗМІ. З їх розвитком установи отримали 
можливість створити власну корпоративну сторінку, що стала джерелом 
інформації. Таким чином корпоративна сторінка сама почала акумулювати 
функції, які раніше покладалися лише на ЗМІ.

Деякі компанії створюють закриті корпоративні сторінки у соціальних 
мережах, доступ до яких мають лише профільні журналісти. Така модель 
є ідеальною для прес-служб відомих корпорацій, установ або державних 
чиновників, будь-які згадки про яких стають інформаційним приводом. 
Журналісти завжди чекають новин від таких об’єктів, і тому закритої аудиторії 
їм цілком достатньо. Однак в умовах, коли прес-служба змагається за будь-які 
згадки у ЗМІ, аудиторія повинна бути значно ширшою, сюди потрібно 
включати блогерів, лідерів думок та пересічних громадян. Ця модель може 
принести плоди у вигляді максимального розповсюдження актуальної новини 
просторами соціальної мережі, таким чином привабивши увагу й журналістів. 
Для досягнення таких цілей у більшості прес-служб вже давно з’явилися 
вакансії SMM-менеджерів, основне завдання яких – ведення корпоративних 
сторінок у соціальних мережах.

Сьогодні такі сайти, як Facebook, Instagram та Twitter, пропонують 
спеціалістам широкий спектр різноманітних метрик та вимірювань, які 
допомагають об’єктивно оцінити власні досягнення та визначитись, у якому 
напрямку працювати далі. Специфіка роботи прес-служби у соціальних 
мережах передбачає не лише ведення офіційної сторінки установи, а й розвиток 
персональних сторінок головних осіб. Адже журналісти полюбляють 
отримувати інформацію від конкретних представників компанії чи установи, 
а не від офіційних профілів. Наприклад, помічено, що новина, яку опубліковано 
на сторінці Президента України Петра Порошенка, зазвичай  отримує більше 
уваги, ніж та сама новина за умови публікації на сторінці Адміністрації 
Президента. За тим же алгоритмом відбувається взаємодія з новинами у бізнесі, 
наприклад, повідомлення від Ілона Маска викликають більший резонанс, ніж 
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повідомлення від офіційного профілю компанії «Tesla Motors». Таким чином, 
можна стверджувати, що перед фахівцями прес-служб стоїть завдання не лише 
транслювати інформацію про свою установу, але й виводити своїх керівників 
до рівня лідерів думок. 

Закономірно, що соціальні мережі доволі швидко інтегрувалися в роботу 
прес-служб у різних країнах. Більшість світових політиків, артистів та 
спортсменів мають власні сторінки у соціальних мережах, а корпоративні 
сторінки компаній та установ  стрімко зростають. Отож  соціальні мережі стали 
невід’ємною частиною комунікації і в політичному секторі, адже це  дає великі 
можливості політикам безпосередньо доносити виборцям інформацію про свої 
цілі та досягнення. Наприклад, президент України Петро Порошенко, 
як і американський президент Дональд Трамп, має сторінки Facebook, Instagram
та Twitter. Щоправда, розміри аудиторій у політиків суттєво відрізняються: 
зокрема, за профілем Д. Трампа у Facebook стежать понад 25 мільйонів осіб, 
а за сторінкою П.Порошенка 2 мільйони 300 тисяч осіб – різниця більш, ніж 
у 10 разів. Пост американського президента у середньому збирає від 30 до 70 тисяч
реакцій, тоді як український політик має лише від 5 до 15 тисяч. Цікаво, 
що найпопулярнішими в обох профілях стали публікації, пов’язані зі звітами 
про виконану роботу. 

Найбільшим успіхом діяльності прес-служби слід вважати не просто 
публікацію у ЗМІ, а привертання уваги громадськості та блогерів. Тенденція 
переходу в Інтернеті від текстового контенту до візуального прослідковувалася  
давно, і фахівці прес-служб не могли не помітити, наприклад, що людям значно 
цікавіше розглядати картинки або дивитися відео, ніж шукати і читати, 
адже в такому випадку можна споживати інформацію без особливих зусиль. 
Серед найважливіших переваг найпопулярнішого сайту YouTube [2] виділяють 
можливість формування постійної аудиторії підписників, які отримуватимуть  
повідомлення про нові відео, що з’являються на персональному каналі власника. 
Це означає, що кожен ролик може отримати гарний стартовий імпульс за рахунок 
вже наявних лояльних підписників. На основі аналізу даних  різних джерел можна 
виокремити кілька шляхів поширення меседжів з використанням YouTube:

– брендований канал – створення корпоративного каналу власної 
компанії;

– особистий блог керівника компанії – створення каналу, який 
демонструє стиль життя лідера компанії, і таким чином з часом аудиторія почне 
асоціювати компанію з керівником, що  може сприяти зростанню рівня довіри;

– партнерські канали – варіант співпраці з уже існуючими каналами;
– внутрішні рекламні інструменти, адже YouTube пропонує користувачам 

декілька видів реклами, від рекламних роликів перед відео або посередині 
їх аж до банерів і реклами в пошуку.

YouTube може спрацювати дуже ефективно для просування нового 
продукту, адже відео має потенціал вірусного охоплення: якщо фахівцям прес-
служби вдається створити ролик, який потрапить у десятку за інтересами 
аудиторії, то увага з її боку забезпечена. Власнику каналу на YouTube доступна 



101

внутрішня аналітична система сервісу, що є аналогом Google Analytics для 
відеоконтенту. Усі отримані дані можна і потрібно використовувати для 
поліпшення каналу, адже YouTube Analytics дозволяє відстежувати 
ефективність каналів та відео за допомогою показників, що постійно 
оновлюються та містять дані про кількість переглядів того чи іншого ролика, 
взаємодію користувачів із ним, демографічну інформацію тощо.

Цікавою є така статистика: за даними  gemiusAdReal (травень 2018, 
ПК, 14-69), у травні 2018 року на YouTube з персональних комп’ютерів 
і ноутбуків було згенеровано майже 400 млн. показів відеореклами. Лідерами 
за розміром аудиторії, охопленої відеорекламою, стали магазини електроніки. 
Так, Інтернет-магазин Rozetka охопив на YouTube 5,1 млн. інтернет-аудиторії 
країни (показник Real Users), Allo.ua – 2,7 млн. Також в ТОП-5 рекламодавців 
за кількістю охопленої аудиторії увійшли Jacobs Douwe Egberts (4,0 млн), 
Pepsico (3,7 млн), L’oreal (3,6 млн) і Henkel AG & Co (3,5 млн) [4]. 
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СОЦІАЛЬНА РЕКЛАМА НА ПІДТРИМКУ 
УКРАЇНСЬКОЇ АРМІЇ (2014–2015 РР.) 

Насамперед, пару слів про реальний стан рекламної індустрії в нашій 
країні у цифрах. Після подій Революції гідності фахівці відмічали відносний 
занепад рекламного ринку в Україні. Так, рекламний медіа ринок України
у 2014 р. втратив у національній валюті приблизно 1/5 свого обсягу. При цьому 
занепад зовнішньої та ТБ-реклами, на які вже звично багато років робили 
ставку бренди, в Україні співпав із «бумом» нових медіа, блогів та соцмереж. 
Саме вони й «витягнули» ситуацію. Однак у 2016 р. ситуація почала дещо 
вирівнюватися, а в 2017 р. український медіа ринок почав відновлюватися, було 
зафіксовано зростання на 30% відносно 2016 р. І надалі експерти прогнозують 
зростання на рівні 25% [5].

https://lemarbet.com/ua/razvitie-internet-magazina/videokanal-na-youtube/
https://nachasi.com/2018/06/21/ukrayinska-audytoriya-youtube/
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Але хотілося б звернути увагу ще на один аспект, який характеризує 
сучасний стан соціальної реклами в нашій країні. Це суттєва її переорієнтація 
в нове русло, що здебільшого інспіровано подіями 2013–2014 рр. та їх 
наслідками для нашої країни. У цьому контексті вартує уваги один найбільш 
суттєвий, на нашу думку, момент, який фактично переформатував звичне 
уявлення про соціальну рекламу як таку. Йдеться про своєрідну 
«мілітаризацію» соціальної реклами, тобто появу таких її продуктів, які раніше 
не тільки не були характерними для українського суспільства, а й взагалі 
зазвичай перебувають за межами «рекламного» інтересу в будь-якій країні. 

Одним із перших рекламних продуктів, спрямованих на підтримку 
Української армії, став відеоролик режисера Андрія Нестеренка та оператора 
Ярослава Пілунського, який вийшов у липні 2014 р. У ньому люди, стоячи,
вітають бійців оплесками [4]. 

Також можна згадати відеороботу Збройних Сил України «Захисти 
найцінніше» [7], яку розмістив на своїй сторінці у "Фейсбук" керівник Центру 
оборонної реформи Олександр Данилюк в грудні 2014 р.

Також у цьому ж році з’явився ролик режисерів Р. Сорокового 
і Р. Петрячковича, який став фіналістом третього щорічного фестивалю 
Molodiya Festival 2014, «Війна ближче, ніж здається» [8].

Емоційно зворушливим є відеоролик, в якому боєць звертається 
з військової частини до мами: «Колись я просив у тебе брата. Тепер їх у мене 
22». І наприкінці звучать слова: «Армія – це гордість для тих, хто служить. 
І тих, хто чекає» [6].

Глибоким патріотичним смислом сповнений відеоролик Banda Agency 
(Україна) «Кожен з нас», створений на замовлення Збройних сил України. 
«Ніхто з нас не народжений для війни, але всі ми тут зараз, щоб захистити нашу 
свободу», − констатують автори проекту [2]. 

Останні відеоролики з’явилися також у 2014 р.
У квітні 2015 р. волонтерська організація «Повернись живим», яка 

допомагає українській армії, оснащуючи військовослужбовців всім необхідним, 
за підтримки Генерального штабу АТО та Збройних Сил України ініціювала 
створення AGAMA Digital Group (Україна) ролика «Армії потрібні очі», який 
підкреслює важливість наявності приборів нічного бачення у наших 
військових. Гаслом цієї реклами стала фраза: «Неможливо виграти війну 
наосліп». Еспресо.TV, «5 канал», «24», «Тоніс», «Громадське. ТБ», «1+1», 
«М1» транслювали відеоролик безкоштовно [1].

Отримав гран-прі фестивалю Effie Awards Ukraine 2015 ролик 
«Пам'ятаємо. Пишаємося. Переможемо», знятий креативною агенцією Tabasco 
і LimeliteStudio за сприяння Національного військово-історичного музею 
України і Національної гвардії України на замовлення групи «Інформаційний 
спротив». У відео молодий учасник АТО дзвонить діду, щоб привітати його 
з Днем перемоги. Реклама була оцінена найбільш високим балом за всю 
10-літню роботу Effie Awards Ukraine – 91,23 бала [3].
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Отже, останніми роками рекламна індустрія в Україні перетерпіла низку змін, 
серед яких можна виокремити і ті, які мають негативні, і ті, які можна вважати 
такими, що матимуть позитивні наслідки не лише для рекламного бізнесу, а й для 
всього суспільства. Серед останніх, на наше переконання, це передусім поява 
рекламної продукції на військову тематику, зокрема спрямованої на привернення 
уваги до української армії, її потреб, ролі і важливості у суспільстві й под., 
що можна вважати свідченням зростання рівня загальної патріотизації нашої 
країни, а також повернення до справжніх цінностей.
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Секція 5
ІНДУСТРІЯ ГОСТИННОСТІ ЯК ВАЖЛИВИЙ ЧИННИК 

ЕКОНОМІЧНОГО ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ 
УКРАЇНИ

Барандич Ю.Ю. магістрант,
Толок Г.А., кандидат технічних наук, доцент,

Київський національний університет 
культури і мистецтв,

м. Київ, Україна

МОТИВАЦІЯ ЯК ВАЖЛИВА СКЛАДОВА СИСТЕМИ 
УПРАВЛІННЯ ПЕРСОНАЛОМ В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
Після проведення в Україні «Євро-2012» та «Ліги Чемпіонів-2018» 

туристичні потоки в Україні значно збільшилися та стабільно зростають на
9% щорічно. Стабільне зростання чисельності туристів сприяє розвитку 
індустрії гостинності та збільшенню готельних підприємств в країні. Але, 
соціально-економічна криза в Україні змусила керівників індустрії гостинності 
внести певні корективи в господарську діяльність. Керівники, зокрема, 
переглядають рівень заробітної плати, бонусні схеми, соціальні пакети, 
«ріжуть» витрати на навчання персоналу та мотиваційні програми. Як наслідок –
втрата фахових працівників та низький рівень сервісу. [1]

Існуюча система мотивації на підприємствах сфери гостинності України 
на сьогоднішній час не в повній мірі забезпечує стимули підвищення 
ефективності праці, керівники недооцінюють важливість вибору методів 
мотивації, які є застарілими. Серед основних причин слабкої мотивації 
персоналу на підприємствах сфери гостинності є:

середня заробітна плата працівників сфери гостинності відстає від 
середнього рівня оплати праці в провідних галузях економіки, спостерігається 
слабкий зв’язок заробітної плати працівників з кінцевими результатами їхньої 
праці, низька ефективність системи преміювання і перетворення премій 
в планові виплати;

погіршення рівня соціального забезпечення працівників підприємств 
сфери гостинності та скорочення кількості пільг і компенсацій;

недостатня узгодженість у механізмах формування кадрової і соціальної 
політики спричинена застосуванням застарілих методичних підходів до 
формування системи управління персоналом підприємств індустрії гостинності, 
до оцінки їх кадрового потенціалу;

низький рівень корпоративної культури та відсутність зовнішніх стимулів 
до реалізації творчої ініціативи. [2]

Задля покращення стану у вітчизняній сфері гостинності, Українським 
управлінцям варто переймати досвід іноземних лідерів готельно-ресторанних 
підприємств. Світовою практикою напрацьовані загальні підходи до розв’язання
проблем управління людськими ресурсами. Незважаючи на суттєві відмінності 
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в управлінській і корпоративній культурі, підходах щодо розв’язання 
конкретних управлінських завдань, найуспішніші організації додержуються 
схожих засадничих поглядів:

- практично кожна проблема організації – це передусім проблема 
управління людьми;

- працівники організації – найцінніший і найпродуктивніший ресурс, від 
якого значною мірою залежить формування конкурентних переваг;

- працівник і роботодавець є партнерами, які мають свої інтереси та цілі;
- розуміння та зближення інтересів і цілей працівників і роботодавця –

шлях до підвищення ефективності діяльності організації;
- основою високопродуктивної праці є високий рівень вмотивованості 

працівників, який цілеспрямовано впливає на поведінку, спонукає їх 
до конкретних дій для досягнення особистих і організаційних цілей.

Такі основні критерії відображені,  наприклад, в мотиваційній і кадровій 
політиці компанії Marriott International. Відповідно до політики Marriott, 
якісний сервіс починається зі співробітників. Чим краще компанія буде 
ставитися до своїх співробітників, тим краще вони будуть ставитися 
до клієнтів, – пояснював Віллард Марріотт [3].

Завдяки такому підходу Marriott Int. регулярно входить в рейтинг кращих 
роботодавців журналу «Фортуна». Узагальнюючи досвід діяльності компанії 
Marriott Int., можна сформувати наступні складові мотиваційної політики 
підприємства сфери гостинності: матеріальна та нематеріальна. Мотиваційна 
політика разом із системою оплати праці повинні трансформуватися 
в залежності від сформованої на підприємстві ситуації, поставлених 
невідкладних завдань, змін у зовнішньому середовищі та вимог часу. 
Корпоративна система мотивації та оплати праці повинна бути побудована, 
на таких головних положеннях, якими керується у своїй діяльності 
підприємство.

Для працівників підприємства корпоративність у системі мотивації та оплати 
праці повинна бути виражена через особистісну оцінку їх потреб 
і ціннісно-мотиваційних орієнтацій із урахуванням принципу соціокультурної 
ідентичності. За результатами такої оцінки необхідно впроваджувати мотиваційні 
заходи, які забезпечать досягнення найбільшого мотиваційного резонансу 
(внутрішнього відгуку, схвалення) у працівників. Для підприємства означена 
корпоративність повинна бути виражена через безпосередню оцінку цінності 
існуючих посад працівників за штатним розписом, а також визначення 
їх особистого внеску у розвиток і досягнення ключових корпоративних 
цілей-цінностей [4].

Отже, задля високого рівня сервісу та кваліфікації працівників в індустрії 
гостинності України, слід приділити високу увагу заохоченню та мотивації 
персоналу, переймаючи досвід та стратегії світових лідерів. Керівники 
підприємств готельно-ресторанного господарства повинні створити  ефективну 
мотиваційну політику, яка дозволить використати конкурентний потенціал 
персоналу, і в перспективі перетворити його на конкурентну перевагу.
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ЯКІСТЬ ОБСЛУГОВУВАННЯ В ЗАКЛАДАХ ГОТЕЛЬНО-
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ: СУТНІСТЬ, ПІДХОДИ, МЕТОДИ
Готельно-ресторанний бізнес є галуззю з високим рівнем конкуренції, 

основними умовами ефективного функціонування якої є максимальне 
задоволення потреб споживачів, забезпечення високого рівня комфорту, 
задоволення найрізноманітніших побутових, господарських і культурних 
запитів гостей. З кожним роком вимоги до рівня цих послуг зростають. Висока 
культура та якість обслуговування відвідувачів покращують імідж готелю 
й ресторану та, у свою чергу, приваблюють клієнтів. 

Дослідження показують, що для багатьох компаній підвищення якості 
сервісу стає більш ефективним інструментом збільшення обсягу продажів 
і прибутку, ніж маркетинг, просування чи реклама. Управління якістю 
продукції та послуг відіграє все більш помітну роль у сучасних системах 
управління підприємствами ресторанного та готельного типів, оскільки якість 
є найбільш вагомим інструментом конкурентоспроможності послуг. До того ж, 
якість продукції і послуг повинна гарантувати їх безпеку і екологічність, 
забезпечувати можливість їх обов’язкової сертифікації. 

Якість продукції, послуг посідає центральне місце у розв’язанні проблеми 
підвищення конкурентоспроможності закладів готельного і ресторанного 
господарства. Підприємство може бути конкурентоспроможним за умови, якщо 
його продукція, послуги користуються попитом, що можливо лише за умов 
високої якості та відповідності вимогам споживачів, стандартам й іншим 
нормативним документам. 

Вимоги до якості постійно змінюються, підвищуються з розвитком 
науково-технічного прогресу, підвищенням рівня життя та, відповідно, попиту 
на продукцію, послуги. Кожне підприємство готельно-ресторанної сфери 
повинно гарантувати клієнтам чистоту, гігієну, чітке обслуговування, особисту 
безпеку та безпеку майна клієнтів [1; 2].

http://int-konf.org/
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За для отримання максимального прибутку керівництву потрібно
контролювати якість надання послуг. Способами контролю якості можуть бути: 
обзвін клієнтів проводиться оцінка якості, швидкості обслуговування, інтер’єру 
і атмосфери шляхом оцінювання клієнтами по телефону; анкетування; таємний 
клієнт: проводиться перевірка кваліфікованим працівником якості продукції та 
дотримання норм обслуговування та стандартів; телефон гарячої лінії; Інтернет 
оцінка. 

У всіх цих способів є недоліки: деякі способи вимагають багато часу на 
обробку, оцінка не завжди може бути об’єктивною і не всі конфлікти можуть 
бути вирішені по телефону, проте при впровадженні потрібної комбінації даних 
способів, можна отримати відповіді на запитання, що виникли з приводу якості.

За системним підходом американських фахівців повна якість послуг 
у сфері готельного та ресторанного обслуговування розглядається як сукупність 
властивостей і характеристик, що викликають задоволення клієнтів, технічної, 
функціональної та етичної (соціальної) якості. Технічна якість готельних та 
ресторанних послуг визначається рішеннями у матеріальному забезпеченні 
гостинності, використовуваними «ноу-хау» в обслуговуванні клієнтів, машинною 
озброєністю праці, наявністю інформаційних технологій в управлінні готельно-
ресторанним господарством. 

Функціональна якість оцінюється як здатність персоналу якісно 
виконувати свої обов’язки відповідно до стандартів обслуговування і втілює 
корисні властивості готельних та ресторанних послуг і характерні особливості 
процесу їх надання. Етична (соціальна) якість визначається конкретними 
показниками, враховуючи досвід функціонування підприємства, результати 
соціологічних і маркетингових досліджень, громадську думку, що стає 
підставою привабливості підприємства і його послуг серед споживачів. Повна 
якість послуг створює сприятливий імідж готелю та ресторану у наявних 
і потенційних клієнтів, що відображається в сприйнятті реальної технології 
обслуговування через порівняння з очікуваною [2].

У сучасному менеджменті якості сформувалися універсальні моделі, що 
визначають основні елементи системи управління якістю послуг, які можна 
адаптувати до специфічних особливостей готельного господарства. Серед них 
розповсюджені моделі «П’ять М» Ф. Котлера і «Петля якості» Е. Демінга. 

Модель управління «П’ять М» передбачає, що якість послуг досягається 
через ефективне управління усіма складовими обслуговування в готелі: 
персоналом (МЕN), обладнанням (MACHINE), матеріалами (MATERIAL), 
методами (METHOD) і навколишнім середовищем, мікрокліматом (MILIEU). 

«Петля якості» прийнята за основу в міжнародних стандартах ISO 9000–
9004 характеризує етапи життєвого циклу послуги, серед яких маркетинг, 
проектування послуги; матеріально-технічне забезпечення; підготовка 
розроблення технологічного процесу обслуговування; контроль якості; 
реконструкція та експлуатація готельно-ресторанного фонду; інфраструктура 
готелю та ресторану; технічна допомога в обслуговуванні; підвищення 
кваліфікації персоналу. 
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Зарубіжний і вітчизняний досвід свідчать, що управління якістю
послуг – складний процес, який охоплює організаційний, економічний, 
соціальний напрями діяльності готельно-ресторанного підприємства. За системним
підходом управління якістю готельно-ресторанних послуг – це сукупність 
взаємопов’язаних суб’єктів, об’єктів, принципів, методів і функцій управління, 
орієнтованих на розроблення та задоволення вимог до якості та зниження 
витрат на нього. В такий спосіб управління якістю готельно-ресторанних 
послуг означає забезпечення оптимального співвідношення його складових. 
При цьому зусилля спрямовуються на досягнення пріоритетних цілей, серед 
яких – підвищення рівня якості, зниження операційних витрат, забезпечення 
оперативності обслуговування, отримання оптимального прибутку. З урахуванням
останнього готелі починають розглядати питання прибутковості діяльності 
з позицій якості, конкурентоспроможності, ціни, тобто реального стану ринку 
послуг готельно-ресторанного господарства.[3]

Конкретні вимоги до забезпечення якості готельних та ресторанних 
послуг відображені в документах ВТО і глобальній концепції законодавчого 
забезпечення якості послуг на європейському ринку, що спирається на три 
фундаментальні положення, а саме: систему управління якістю в готелі та 
ресторані, контроль якості готельно-ресторанних послуг, єдину оцінку 
відповідності якості (сертифікацію) послуг.
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СТРАТЕГІЧНІ АЛЬТЕРНАТИВИ РОЗВИТКУ ПІДПРИЄМСТВ: 
СУТНІСТЬ, ФОРМИ, ВИДИ ТА ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ
Ринкова трансформація економіки України дає змогу підприємствам 

самостійно організовувати свою діяльність. Водночас у вітчизняній економіці 
існує мінливе конкурентне середовище, яке помітно підвищує вимоги 
до економічної діяльності господарських одиниць. Підприємство, як основна 
ланка національної економіки, особливо відчуває вплив цих змін, які 
позначаються на результатах його господарської діяльності.

http://www.elitarium.ru/
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Важливою умовою успішного здійснення економічних реформ в Україні 
є вдосконалення управління діяльності підприємств, впровадження сучасних 
методологій менеджменту, зокрема, стратегічного управління. Швидкість 
та характер змін чинників зовнішнього та внутрішнього середовища 
підприємств змушують як практиків-керівників, так і теоретиків-економістів 
звертатися до методології стратегічного управління.

Так, Ковтун О. І. визначає, що під стратегічними альтернативами 
розвитку варто розуміти заздалегідь прогнозовані, кількісно визначені варіанти 
розвитку подій та розроблені для кожного з цих варіантів системи заходів 
(стратегії), які має запровадити (яких має дотримуватися) підприємство для 
досягнення своїх стратегічних цілей щодо забезпечення майбутньої 
прибутковості.

Головною метою процесу формування конкретної стратегії автор називає 
безпосередній вибір стратегічної альтернативи, яка забезпечить підвищення 
ефективності діяльності та прибутковість підприємства в довгостроковій 
перспективі [1, c. 209].

Загарій В. К. вказує на те, що стратегічні альтернативи являють собою 
безпосередньо стратегії різного типу, що їх розробляє підприємство на певний 
період часу, що відбивають  специфіку  функціонування та розвитку 
підприємства, а також рівень його претендування на місце й роль 
у зовнішньому середовищі [2, c. 15]

Тур О.В. зазначає, що стратегічними альтернативами розвитку 
підприємства виступають загально-організаційна та функціональна стратегії,  
спрямовані на забезпечення збалансованого розвитку окремих функціональних 
площин діяльності підприємства. До таких стратегій належать стратегії 
розробки та впровадження нової техніки і технологій, стратегія розробки нових 
товарів і розвитку на відповідному ринку, стратегія маркетингу, стратегія 
зниження собівартості продукції, стратегія диференціації та диверсифікації 
виробництва, цінова, збутова та інші [3, c. 44–45].

Таким чином, можна узагальнити, що в науковій літературі відсутнє 
єдине визначення поняття стратегічних альтернатив розвитку підприємства. 

Під стратегічними альтернативами розвитку варто розуміти сукупність 
конкретних різновидів стратегій розвитку підприємства, які можуть бути 
використані ним у межах встановленого бюджету витрат з метою досягнення 
єдиної стратегії мети – максимізації прибутку.

Класифікація видів стратегічних альтернатив розвитку підприємства  
здійснюється в залежності від базової стратегії.

Наведемо приклади менш згадуваних, але поширених та використовуваних
підприємствами стратегій:

- стратегія географічної експансії представляє собою таку стратегічну 
альтернативу зростання, за якої концентрація зусиль компанії відбувається на 
другорядних ринках. 

- стратегія всебічного управління якістю являє собою такий різновид 
стратегії інтенсифікації ринку, коли формалізація бізнес-процесів підприємства 
і методів оцінки їх якості, спрямовані на  забезпечення конкурентоспроможності
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підприємства в короткостроковій перспективі (1-2 роки) і отримання заставних 
оцінок якості діючої системи управління в стратегічній перспектив 
(присутність на ринку як найякіснішого виробника, тощо).

- стратегія краудсорсингу являє собою таку стратегічну альтернативу 
розвитку, за якої відбувається передача певних виробничих функцій 
невизначеному колу осіб (на підставі публічної оферти, без укладання 
трудового договору), які є беззаперечними лідерами у тій чи іншій  сфері, 
внаслідок чого забезпечується удосконалення товару, удосконалення каналів 
дистрибуції, тощо.

- стратегія селективності являє собою таку стратегічну альтернативу,
за якої здійснюється вибір цільових сегментів у межах загального ринку без їх 
відповідності до товарної або сегментної ознак. Основними факторами такого 
вибору цільових ринків у даному випадку є їхня прибутковість та відповідність 
ресурсам і можливостям фірми. 

- стратегія даунсайзингу є сукупністю заходів, спрямованих на 
радикальне зменшення розмірів підприємства за рахунок ліквідації, вичленення 
або продажу його підрозділів і служб. У переважній більшості випадків це 
супроводжується скороченням числа співробітників.

- стратегія відновлення, як правило, передбачає повну санацію витрат, 
пошук нових продуктів та технологій, залучення великого обсягу інвестицій.

Варто відзначити, що сполучення стратегічних альтернатив для окремого 
підприємства у співвідношенні з усередненою ситуацією в галузі чи 
стратегічній групі зумовлює специфіку стратегічних дій на даному 
підприємстві. При цьому процес формування та реалізації комбінованих 
стратегічних альтернатив, має включати:

1) використання знань, що передбачає збереження старих знань, їх 
уточнення, розвиток і продукування нових щодо різних сфер господарювання 
підприємства в межах прийнятої стратегічної ;

2) формування компетенції підприємства, тобто формування такої 
системи специфічних навичок і вмінь до реалізації тих функцій, які необхідні 
для виготовлення продукції або надання послуг згідно з найвищими 
стандартами, що їх висувають ринок і клієнти підприємства; 

3) забезпечення динамічної здатності підприємства, тобто таке 
використання потенціалу підприємства, у якому доведено до рутинного рівня 
здатності підприємства до накопичення, використання, оновлення 
й продукування нових компетенцій і можливостей функціонування.
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СЕНСОРНІ ТЕХНОЛОГІЇ – ЕФЕКТИВНИЙ ЕЛЕМЕНТ 
МАРКЕТИНГОВИХ КОМУНІКАЦІЙ

В умовах жорсткої конкуренції важливим елементом ефективного 
розвитку готельної індустрії є розробка та реалізація ефективного комплексу 
маркетингових комунікацій. Особливості маркетингу готельної індустрії 
значною мірою обумовлені специфікою ринку. Ринок готельних послуг має 
досить складну структуру, тому що на ньому переплітаються як внутрішні так 
і зовнішні зв'язки, він є відкритою системою елементи якої взаємодіють 
із зовнішнім середовищем. 

Актуальність теми обумовлена тим, що сучасний розвиток готельно-
ресторанного бізнесу базується на побудові такої системи обслуговування, яка 
необхідна для надання якісних послуг своїм споживачам [1].

В основу досліджень покладено статистичний та системний підхід до 
вивчення маркетингових та PR-технологій у діяльності закладів готельного 
бізнесу з застосуванням методів порівняння, аналізу та синтезу. Інформаційною 
базою дослідження є роботи вітчизняних та зарубіжних вчених, 
інтернет-джерела та результати особистих досліджень діяльності закладів 
готельного бізнесу, що функціонують на вітчизняному та зарубіжному ринках.

Дослідженню аспектів маркетингу в готельно-ресторанному бізнесі 
присвячені праці таких вчених- маркетологів як Б. Ф. Заблоцький, О. Кирилова, 
В. С. Новиков, В. А. Смолій, В. К. Федорченко, В. І. Цибух. У зазначених 
працях авторів аналізується стан сучасної туристичної галузі, висвітлюються 
проблеми застосування маркетингових концепцій управління, але недостатньо 
висвітленими залишаються питання застосування PRтехнології в готельно-
ресторанному бізнесі. Особливості маркетингу готельного підприємства 
досліджувались у працях зарубіжних науковців, таких як Т. Амблер, Н. Вудкок, 
П. Гембл, Я. Х. Гордон та ін. Однак ці дослідження не дають повного розуміння 
маркетингу в сучасних досить конкурентних умовах [2].

Провідне місце серед рекламних заходів займає інтернет-аркетинг, 
реклама в засобах масової інформації, зовнішня реклама тощо.

Варто відмітити діяльність парк-готелю «Голосієво», оскільки підприємство
використовує усі вище зазначені методи рекламних заходів із початку своєї 
діяльності. З 2012 р., року відкриття парк-готелю «Голосієво», досить жваво 
вкладали кошти в рекламу, оскільки на цей рік був запланований Чемпіонат 
Європи з футболу ( Євро-2012). Готелі серйозно конкурували між собою, проте 
з часом реклама в інтернеті, на білбордах, буклети, розсилки, на радіо 
зменшили свій вплив на економічну результативність [3]. 
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Не менш важливим інструментом маркетингування є PR-акції. Однак 
крім традиційних методів в даній сфері можна використовувати більш сучасні 
та інноваційні технології PR. До таких актуальних новинок можна віднести 
«сенсорний брендинг». 

Важливим є контрольований вплив на всі 5 органів почуттів споживача 
і формування шостого почуття - «почуття бренду». Сенсорний маркетинг – це 
один з інструментів залучення та утримання свого клієнта, при цьому світові 
приклади показують, що вплив на клієнта завдяки наданню унікальних послуг 
сприяє збільшенню продажів компанії. Але тут важливо не обмежитися лише 
одним інструментом, а завжди пам'ятати про комплексний підхід. Даний вид 
маркетингу спрямований на психологічні відчуття та сприйняття людиною 
різних ситуацій при певних умовах. Сенсорний маркетинг включає в себе 
декілька аспектів, такі як: слух людини, тактильні відчуття, запах, враження.

Аналіз та проведенні дослідження показали, що готель з огляду на 
спрямованість обрає один чи декілька елементів сенсорного маркетингу, який 
буде застосовуватись в управління готелем. Проаналізувавши можливості 
інноваційного інструменту, виявлено, що доцільно застосовувати елементи 
сенсорного маркетингу у таких зонах як: приймально-вестибюльна зона 
приміщень та номерний фонд готелю. Таким чином інновації спрямовуються на 
споживачів та отримується відповідний ефект, який стане результатом від 
впровадження інновації. 

Візуальний брендинг використовується виходячи з того, що 70–80% 
інформації поступає до головного мозку людини через зір. Позитивне 
ставлення до бренду можливе за умови правильно обраної кольорової гамми. 
Відповідно, при розробці інтер’єрів готелю реалізовано комплекс дій, які 
дозволили поєднати  м’які відтінки коричневого та зеленого кольору, графічні 
символи.

Для забезпечення впливу на споживача за допомогою слуху 
використовується функціональний музичний фон, як і інші інструменти 
сенсорного маркетингу, музика підбирається з урахуванням типів простору 
готелю: відкритого простору («open space») і приватного простору («private 
space»). До відкритого простору відносяться: туалетні кімнати, ліфти, 
вестибюлі тощо, а до приватного простору відносять кімнати гостей. Підбір
будується на особливостях психологічного сприйняття музичних композицій 
споживачами. Фахівці відзначають, що швидка, ритмічна і гучна музика 
змушує споживачів швидше рухатися і приймати рішення, а повільна, 
мелодійна і неголосна, навпаки, сприяє розслабленню і мрійливого настрою [4].

Парк-готель «Голосієво» у своїй діяльності успішно використовує 
сенсорний маркетинг, який на практиці є дуже практичним і гармонійним. 
Також цікавим і не менш важливим є аромамаркетинг, який також 
використовують в даному готелі. Аромамаркетинг – це важлива частина всього 
сенсорного маркетингу, оскільки аромати надовго зберігаються в емоційній 
пам'яті людей і навіть можуть активізувати її [4]. 
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Таким чином, узагальнення інформації щодо застосування маркетингових 
інструментів у просуванні та розвитку готельних підприємств дозволяє 
стверджувати, що для підвищення ефективності маркетингового менеджменту 
готельного підприємства необхідно постійно проводити моніторинг ринку 
готельних послуг, визначати ситуацію на ринку. Ефективно організована 
маркетингова діяльність дозволить підвищити ефективність роботи 
підприємств і поліпшити конкурентоспроможність. Маркетологам варто 
розвивати та використовувати різні стратегії, щоб стимулювати увагу 
споживачів до корпоративних брендів. 
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МАРКЕТИНГ ВЗАЄМОВІДНОСИН ЯК НОВІТНЯ КОНЦЕПЦІЯ 
КЛІЄНТООРІЄНТОВАНОГО УПРАВЛІННЯ В ГОТЕЛЬНОМУ БІЗНЕСІ

Посилення конкуренції визначає зміну ролі споживача у взаємодії 
з готельними підприємствами, що концептуалізує використання сучасних 
наукових соціально-економічних концепцій. Сьогодні наукова література
створила фундаментальні маркетинговi розробки, що на практиці 
демонструють свою ефективність. Переважно вони охоплюють інтернет-
технології та певні елементи організації відносин зі споживачами. Готельний 
бізнес, що зaлишається на устaлених стандaртах оргaнiзації сервiсу тa якостi, 
потребує креaтивних пiдходiв у веденнi бiзнесу, якs б не порушувaли якiсть 
i культуpу.

У цілому, дослідженням концепцій та інструментів маркетингу відносин 
присвячено багато праць вітчизняних та зарубіжних науковців. Так, 
основоположниками концепцій маркетингу є: Ф. Котлер, який, пропонував 
застосовувати елементи маркетингу відносин [1], що формують атмосферу як 
інструмент взаємодії; Б. Дж. Пайн II, Дж. Х. Гілмор, які узагальнили досвід 
провідних компаній та сформували концепцію нового виду економіки – економіки 
вражень [2], що базується на формуванні стійких взаємовідносин з учасниками 

https://hotelgolosievo.com


114

ринку. Стосовно готельного бізнесу розробками в сфері маркетингу займалися 
М. Зубарєва – визнaчила голoвні тренди на digital-ринку [3], М. Бойко – рoзробилa
кoнцепцію хoлістичного мaркетингу [4], С. Скибінський [5] – oкреслив oсновні 
пoложення реалізaції мaркетингових технoлогій в гoтельному бiзнесі та iн. Проте
визначення основних особливостей маркетингу взаємовідносин на сучасному етапі 
є актуальним і важливим завданням в плануванні розвитку готельних суб’єктів.

Відомо, що для кoжного гoтельного підприємствa більш екoномічно 
вигіднo утримувaти пoстійні зв’язки, нiж залучати новi. Тoму основoю 
мaркетингу віднoсин є рoзвиток і упрaвління довгoтерміновими віднoсинами зі 
спoживачами, партнерaми тa сoціумом, ефект яких aкумулюється додaнням 
фінaнсових вигoд (знижoк, кoмісійних, винагoрод, гарaнтій), суспільної 
перевaги (престиж і aвторитетність, безпекa) тa зміцненням соціaльних зв’язків
(учaсть у блaгодійності й інших соціaльних прогрaмах). Тобто, мaркетинг 
віднoсин – це метод спілкування зі споживачем і партнерами пропозиції 
готельних послуг, налагодити яке можливо за умов [6, с. 85]:

– сприяння діалогу між споживачем, персоналом контактних зон 
та менеджерами; віртуального спілкування за допомогою бренд-бука, 
блогів, через засоби масової інформації;

– формування у споживача приємного враження і спогадів (терміновість 
і безпомилковість операцій, сувеніри тощо);

– постійного удосконалення та впровадження інновацій у взаємодії 
з контактними особами через застосування новітніх інтерактивних 
комунікативних технологій.
У цілому, мaркетинг взaємовідносин може нaдати знaчні переваги 

у випaдку споживaча, готoвого дo тривалoї співпраці, для якoго пошук і перехід 
дo пoслуг іншoго готельного підприємства пoв'язаний зі значними витратами 
часу. Часто клієнти обирають мережеві готелі, які, на їхню думку, забезпечують 
якість обслуговування на стандартно високому рівні. Як клієнт, так і готель 
закладають в основу своїх стосунків певні ресурси (гроші або час) і для 
кожного з них є важливим налагодження тривалих відносин. Саме для таких 
споживачів маркетинг взаємовідносин може забезпечити найбільшу віддачу.

Застосування маркетингу взаємовідносин виправдане в тому разі, коли 
дохід від підтримання взаємовідносин перевищує витрати. Співвідношення 
доходів і витрат стосовно різних категорій споживачів наведено в таблиці 1. 

Таблиця 1
Порівняння доходу під встановлення взаємодії зі споживачами 

з витратами на їх утримання [7]
Дохід від підтримки 

взаємовідносин
Витрати на підтримку взаємовідносин

Низькі Високі
Високий «Гіганти, що сплять» «Успішні торговці»
Низький «Улюбленці» «Правопорушники»
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Найвигіднішими є «гіганти, що сплять»: вони забезпечують значний 
дохід, а витрати на підтримання взаємовідносин з ними низькі. Тому в готелі 
робота з профайлами дуже важлива з точки зору підтримки уваги споживача до 
готелю: поздоровлення зі святами, певними подіями в житті гостя тощо.

Більша частина зусиль маркетингу взаємовідносин витрачається на 
«успішних торгівців», які забезпечують значний дохід, але дуже вимогливі. Вони 
так само вигідні, як і «улюбленці», які забезпечують незначний дохід, однак і не 
вимагають багато уваги. До такої категорії можна віднести VIP клієнтів.

Найменш вигідною є група споживачів «правопорушників», які забезпечують
незначний дохід, але надзвичайно вимогливі. Такі гості часто відвідують готель 
один раз, іноді більше.

З цих позицій можна розглянути взаємовідносини з партнерами по 
бізнесу, що потребують також уваги менеджменту готельного підприємства, які 
повинні базуватися на певних принципах.

Так, К. Ебрат та М. Рассел [8] виділяють такі принципи маркетингу 
взаємовідносин:

– маркетинг взаємовідносин робить наголос на довгостроковій взаємодії, 
а не на окремих трансакціях і, як наслідок, на утриманні споживачів, а не на їх 
залученні;

– маркетинг взаємовідносин має економічне обґрунтування утримання 
постійних споживачів, націлення на підтримку стосунків з постійними 
партнерами та потенційними, що мають хорошу репутацію;

– у маркетингу взаємовідносин робиться більший наголос на якість, ніж 
у традиційній концепції маркетингу;

– традиційний комплекс маркетингу (4Р) недостатній для побудови 
тривалих взаємовідносин зі споживачами, тому маркетинг взаємовідносин 
оперує розширеним комплексом маркетингу;

– важливою складовою маркетингу взаємовідносин є внутрішній маркетинг.
Переваги маркетингу взаємовідносин зі споживачами були узагальнені 

А. Дейєм, В. Діном та І. Рейнолдсом у 1998 р. [7] і для готельного бізнесу 
можуть бути інтерпретовані таким чином:

– тісніші взаємовідносини зі споживачами. З часом, за допомогою 
використаних технологій, накопичених знань і навіть соціальних контактів 
компанія розвиває все міцніші зв'язки зі своїми партнерами. Все це дає їй змогу 
отримувати певні переваги. Те саме справедливо і стосовно іншої сторони: чим 
більше споживач повідомляє даних про себе, тим з більшою неохотою він 
вступить у ділові відносини з конкурентами фірми;

– збільшення ступеня задоволення споживачів. Між компанією та 
споживачем відбувається ніби діалог, який дає змогу компанії більшою мірою 
гарантувати задоволення потреб споживачів. Крім того, цей діалог допомагає 
компанії модернізувати готельні послуги, враховуючи смаки окремих 
споживачів, та розробляти нові продукти, які відповідають змінам запитів 
споживачів або навіть випереджають їх;

– отримання компанією фінансових вигод: підвищений ступінь 
утримання споживачів та їх більшу відданість (споживачі залишаються 
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з компанією протягом тривалішого часу, купують у неї більше товарів та 
послуг і роблять це частіше); вища рентабельність взаємодії зі споживачами, 
частково завдяки зниженню витрат на залучення нових споживачів. За такого 
підходу з'являється менша потреба залучати нових споживачів. Збільшується 
рівень продажу, оскільки вже існуючі споживачі зазвичай активніше реагують 
на маркетингові зусилля продавця. До цього часто додається підвищений 
ступінь утримання не тільки споживачів, а й власних працівників.

Споживач також отримує переваги від застосування маркетингу 
взаємовідносин. По-перше, тісна взаємодія з готельним підприємством надає 
психологічні переваги, оскільки споживач отримує очікувані стандарти сервісу. 
Це сприяє отриманню соціальних переваг – встановлення позитивної думки 
соціуму. По-друге, взаємодія з компанією дає постійному клієнту економічні 
переваги у вигляді знижок. І, насамкінець, завдяки тривалій співпраці 
постачальник послуги може її адаптувати щодо певного споживача, тобто 
забезпечити клієнтоорієнтованість.

Клієнтоорієнтованість – це ключова компетенція компанії, що виражається
в прагненні до встановлення і розвитку партнерських відносин із клієнтами, 
а також із будь-якими контрагентами як у бізнес-екосистемі, так і всередині 
організації, що базується на розумінні та задоволенні їхніх як активних, так 
і прихованих потреб та максимізацію прибутку на цій основі. 

Споживачі стають основними джерелами створення вартості, а їх вибір 
перетворюється на дуже цінну інвестицію, що визначає вартість і ефективність 
діяльності банківської установи. Усвідомивши важливість налагодження тісних 
відносин з власними споживачами та їх значення, банки почали активно 
змінювати маркетингову стратегію з традиційної на клієнтоорієнтовану . 

Важливо зазначити, що в останній час науковці, визначаючи основні 
елементи клієнтоорієнтованої стратегії, все частіше оперують поняттям 
«лояльність споживачів», досягнення якої стає пріоритетною метою діяльності 
готелю [98]. Раніше на так званому «індустріальному» етапі розвитку 
суспільства вважалося, що задоволення клієнта проходить базові етапи, 
зображені на рис. 1 [9]. 

Рисунок 1. Основні етапи процесу задоволення потреб клієнта 

Виконання (готель пропонує послугу, що потрібна гостю)
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Виходячи з вищевикладеного, можна зробити висновок, що в основі 
клієнтоорієнтованого маркетингового підходу готелю лежатиме принцип 
персоналізації обслуговування, встановлення довгострокових партнерських 
відносин з кожним клієнтом,  партнером по бізнесу, що базується на управлінні 
їхньою лояльністю. Клієнти готельного підприємства виступають не як 
загальна маса, а як індивіди зі своїми потребами і перевагами, орієнтуючись на 
які, змінюються принципи стратегічного планування та власної діяльності 
взагалі. Таким чином, за рахунок встановлення тривалих гостинних відносин з 
клієнтами забезпечуються гнучкість і стійке положення готельного 
підприємства на ринку. 

Разом зі стрімкими темпами  розвитку економіки та технологій, триває 
безперервний процес оновлення фундаментальних положень маркетингу: йде 
одночасне вдосконалення як і системи управління клієнтоорієнтованим 
процесом, так і набір інструментів та методів, що ним оперують. Тому 
подальші дослідження повинні стосуватися саме дослідженню рівня 
задоволеності споживачів та віддачі вкладених маркетингових зусиль в процес 
утримки постійних споживачів.
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ПЕРЕХРЕСТЯ ТЕХНОЛОГІЙ ТА ГОСТИННОСТІ
Аналізуючи сучасну практику розвитку цифрових технологій, можна 

стверджувати, що доповнена і віртуальна реальність впевнено проникає в 
багато сфер життя, в тому числі і в ресторанний бізнес. І хоча впровадження 
новітніх технологій досить дорого обходиться власникам ресторанів і 
супермаркетів, все частіше своїх відвідувачів вони захоплюють новими 
цифровими фішками.

У процесі вирішення актуальних питань дослідження застосовувались 
наукові методи: узагальнення, аналізу та синтезу, що в цілому дозволило 
визначити та обґрунтувати  сучасні цифрові технології ресторанного бізнесу,
а саме  впровадження доповненої і віртуальної реальності в заклади 
ресторанного господарства.  Інформаційною базою дослідження є роботи 
вітчизняних та закордонних вчених, інтернет-джерела та результати особистих 
досліджень діяльності закладів ресторанного бізнесу, що функціонують
на вітчизняному  та зарубіжному ринку.

Міланські супермаркети дають можливість отримати повну інформацію 
про продукт за допомогою датчика. Пристрій розпізнає продукт і повідомляє 
його харчову цінність, інформацію про наявність алергенів і весь його шлях від 
грядки до прилавка, країну походження і термін придатності, а й рецепт
приготування.  Компанія HoloYummy, забезпечила кулінарну книгу Домінік 
Кренн «Метаморфози смаку» тривимірними голограмами описуваних страв 
(Д.Кренн – «Краща жінка шеф-кухар» в 2016 р. за версією журналу The World's 
50 Best Restaurants) [1].

Керуючі компанії відкривають віртуальні бари на висоті пташиного 
польоту, дозволяють клієнтам пірнати за рибою і морепродуктами на морське 
дно в окулярах VR, використовують голографічні зображення, щоб розповісти 
про історію та технології створення коньяку або сиру [1].

Технології доповненої (AR) і віртуальної (VR) реальності вже вийшли за 
рамки «розумних» пристроїв технологічних корпорацій. Новітні цифрові 
технології дозволяють занурити працівника в деталізований цифровий світ, де 
можна безпечно моделювати найбільш поширені робочі ситуації і виконувати 
вправи - від приготування страв і кави до обслуговування покупців на годину-
пік. Виробники продуктів харчування і ресторатори також почали 
впроваджувати доповнену і віртуальну реальність в робочий процес, що 
допомагає рестораторам кардинально поліпшити навчання персоналу, вивчення 
клієнтського досвіду і просування продукту.

1.Підвищує ефективність навчання персоналу
На підготовку якісних кадрів компаніям, як правило, доводиться 

витрачати багато часу і грошей. У той же час технології AR / VR дають 
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можливість зняти з менеджерів завантаження при навчанні нових 
співробітників – новачки зможуть самостійно зануритися в робоче середовище і 
отримати необхідні навички теоретично і на практиці. 

Найбільший рітейлер Walmart (американська компанія, що керує 
найбільшою в світі в мире мережею оптової і роздрібної торгівлі) за допомогою 
VR вчить співробітників справлятися зі святковим ажіотажем, а мережа 
ресторанів Honeygrow з США – правильно готувати локшину. Таким чином,
AR / VR дозволяє зробити систему навчання персоналу гнучкішою і охопити 
більш широке коло претендентів, з різним рівнем підготовки та навченості [2].

2. Дарує клієнтам незвідані емоції.
Ресторатори постійно експериментують з маркетингом, в тому числі, 

вдаючись до допомоги нових технологій. Зокрема, ресторан Subliмotion на
о. Ібіца (Іспанія) пропонує своїм клієнтам під час обіду стрибнути з парашутом 
в VR-шоломі від Samsung [3]. В оглядовій вежі Space Needle в Сіетлі (США)
на висоті 160 м відкрили VR-бар. Coca-Cola в рамках різдвяної кампанії за 
допомогою AR в мобільному додатку знайомить клієнтів з віртуальним 
Сантою, а лондонський ресторан City Social використовує доповнену реальність
в підставках для келихів. Клієнт не просто п'є пиво і газовану воду, але і може 
«пограти» з віртуальною картинкою або поспілкуватися з Сантою [4].

3. Робить продукти більш інтерактивними
Для залучення споживача в спілкування використовуються  не тільки 

соціальні мережі, але і упаковки продуктів, сайти  тощо. Візуальні ефекти, які 
створює доповнена реальність, роблять звичайні товари більш зрозумілими
і привабливими для споживачів. Найбільший в світі виробник продуктів 
харчування Nestle створив на упаковці 26 мільйонів своїх товарів AR-гру
з персонажем з мультфільму «Ріо».

Українська мережа дисконтерів АТБ йде в ногу з часом і для новорічної 
акції вибрала дитячу книжку «Аліса в Країні чудес», герої якої представлені 
в доповненій реальності.

Доповнена реальність може стати містком між споживачем, продуктом
і контентом продукту. Можливість отримання додаткової інформації, 
візуальних стимулів і взаємодії дають виробникам шанс поєднати реальний і 
цифровий світи так, що перехід між ними буде непомітний.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. В ресторанах будут кормить в виртуальной реальности. 

vokrugsveta.ua/tech/v-restoranah-budut-kormit-v-virtualnoj-realnosti-31-12-2017 
(дата звернення 25.01.2019).

2. Офіційний сайт «Walmart». URL: [https://www. walmart.com (дата 
звернення 01.02.2019).

3.Офіційний сайт «Sublimotion». URL: https://www.sublimotionibiza.com 
(дата звернення 01.02.2019).

4. Офіційний сайт «City Social ». URL: http://citysociallondon.com  (дата 
звернення 01.02.2019).

https://www.
https://www.sublimotionibiza.com
http://citysociallondon.com


120

Василенко О.В., канд.пед. наук,
Литвинець С.С., магістрант 

ВНЗ «Київський національний університет 
культури і мистецтв»,

м.Київ,Україна

СТРАТЕГІЧНИЙ РОЗВИТОК МІЖНАРОДНИХ 
ГОТЕЛЬНИХ МЕРЕЖ В УКРАЇНІ

Сфера гостинності є однією з високорентабельних галузей світової 
економіки та є найбільш привабливою для інвесторів. 

Сучасний стан і тенденції розвитку готельної індустрії в Україні 
недостатньо розвинутий, так як основний готельний фонд підприємств
в більшості не відповідає міжнародним стандартам. Попит на готельні послуги 
перевищує пропозицію, а завдяки географічному положенню наша країна має 
неабиякі рекреаційні ресурси, що дає можливість організовувати відпочинок
в курортній зоні та активно розвивати готельно-ресторанну сферу в таких 
регіонах як Карпати, узбережжя Чорного та Азовського моря, Поділля.

На початку ХХІ століття Україна зіткнулася з низкою культурних, 
соціальних, економічних та політичних проблем, спровокованих процесами 
глобалізації. Визначення наслідків глобалізації для України потребує їх 
цілісного, комплексного осмислення, адже це умова свідомої і керованої участі 
України в подальших інтеграційних процесах і запорука збереження власної 
національної самобутності [1]. Глобалізація відкриває перед людством 
величезні можливості в розширенні обміну товарами, послугами, інформацією, 
технологіями та капіталом, взаємодії в гуманітарній сфері, духовному 
збагаченні особистості. Водночас для значної частини людства глобалізація 
несе в собі й істотні загрози, зумовлюючи розмежування країн на 
«цивілізаційний центр» і «периферійну зону», поглиблюючи їх диференціацію 
в соціально-економічному і культурному розвитку [2].

Саме тому, в результаті глобалізації та модифікації сталих норм 
вітчизняної культури, економіки, суспільних відносин аналіз чинників розвитку 
готельно-ресторанної сфери має актуальне значення.

Із основних тенденцій зумовлених глобалізаційним процесом потрібно 
звернути увагу на утворення міжнародних ресторанних і готельних ланцюгів. 
Вивчення цієї проблематики сприяє подальшим теоретичним дослідженням, які 
можуть знайти практичне застосування, зокрема і під час формування 
національної готельної мережі. У вітчизняній та зарубіжній економічній 
літературі міжнародним готельним мережам приділяється недостатньо уваги.

В українській науковій літературі відсутні комплексні розробки щодо 
механізмів виникнення та функціонування готельних мереж. Причому
в більшості робіт власне готельні мережі виступають не як самостійний об’єкт 
дослідження, а лише як другорядний елемент у більш загальній
сфері – міжнародному туризмі. Між тим, готельні мережі, які історично 
виникли та розвивалися протягом багатьох століть як особливий елемент сфери 
економічної діяльності, на сьогодні навіть отримали міжгалузевий та 
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міжнародний характер, мають певні специфічні риси, які потребують розгляду
в якості самостійного предмета наукового дослідження.

У цілому основні переваги готельних мереж, що забезпечують стрімкий 
розвиток і успіх мережевих компаній в готельному бізнесі, зводяться
до наступних:

– економія від масштабу. Створення готельних мереж дає можливість 
подальшого розвитку таким чином, що собівартість кожної наступної одиниці 
послуги порівняно з попередньою зменшується. Це є базою для виникнення 
синергетичного ефекту;

– бренд, який легко впізнається та сприймається споживачами готельних 
послуг як гарантія якості, дозволяє уникнути високих витрат на розвиток
і просування нової мережевої марки, без особливих зусиль залучити і зберегти 
клієнта;

– стандартизація продукту, уніфікація систем управління та підготовки 
кадрів збільшує набір додаткових послуг, забезпечує кращу заповнюваність
і підвищує ефективність і рентабельність учасників мережі;

– низькі витрати порівняно з незалежними готелями на закуповувані 
витратні матеріали, інженерне обслуговування, декоратори, рекламу і 
маркетинг готельних послуг, що обумовлені масштабом закупівель, а отже, 
економією в ціні, а також розподілом витрат на всі готелі мережі;

– єдина система бронювання. Незважаючи на незаперечні переваги 
функціонування мережевого готельного бізнесу, незалежні готелі, які,
як і раніше, становлять значний сегмент світового ринку готельних послуг, 
виграють за рахунок використання специфічних особливостей свого місця 
розташування, можливості вільно привносити елемент унікальності в сервіс, 
інтер’єр та управління.

Значущість розвитку готельних мереж для України визначається такими 
чинниками:

– наявність значного різноманітного туристичного потенціалу;
– тісний зв’язок готельних мереж із багатьма іншими галузями економіки, 

що дає можливість отримати мультиплікативний ефект;
– приближення до європейських та світових стандартів якості товарів

та послуг і покращення комфортності життя для значних верств населення;
– збільшення валютних надходжень до країни, поповнення державного

та місцевих бюджетів коштами, необхідними для подальшого розвитку 
народного господарства[3].

Отже, вивчення розвитку міжнародних готельних мереж надає 
можливість, сформувати потужну туристичну інфраструктуру, що спричинить 
позитивний ефект розвитку економіки та культури України. Також це 
привабить іноземних інвесторів та допоможе впровадити інноваційні технології 
в сфері гостинності завдяки потужній технологічній базі. Досвід таких 
розвинених країн як Велика Британія, Німеччина, ОАЕ, США підтверджує 
такий висновок.
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СУЧАСНИЙ СТАН СФЕРИ ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ 
ТА ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ 

В ДАРНИЦЬКОМУ РАЙОНІ М. КИЄВА
Київ – популярне місто не тільки в Україні, але й відоме далеко за її 

межами. Згідно за даними Держслужби статистики, протягом 2017 року Україну 
відвідало 14,3 млн. іноземних громадян, що приблизно на 8 % більше, ніж 
за 2016 рік. Число туристів, що побували за минулий рік в Києві, збільшилася 
на 21 %.

У зв'язку з політичною ситуацією в Україні декілька років назад 
готельний ринок Києва пережив кризу. На даний час за статистичними даними 
ситуація покращується в швидких темпах. Готельний ринок України значно 
розширюється.

Стабілізації та зростанню готельного ринку в Україні сприяють декілька 
факторів:

– збільшення туристичного потоку;
– відновлення економіки і відносна політична стабільність;
– проведення в Києві та інших великих містах культурних і ділових 

заходів;
– розвиток ділового туризму;
– розширення номерного фонду готелів і зростання його якості;
– запуск нових проектів в сфері готельного бізнесу [1].
Готельний ринок Києва по всіх операційних показниках випереджає 

результати минулого року: за підсумками минулих восьми місяців зафіксовано 
зростання завантаження на 1 п.п. пункт в верхніх сегментах і на 2 п.п. 
в середніх, середнього тарифу – на $ 15 в верхніх і на $ 2 в середніх. Схоже, що 
економічна і туристична діяльність в регіоні неухильно відновлюється, тому 
можна очікувати, що бізнес-сезон останніх чотирьох місяців дозволить 
київським готельєрам зміцнити позиції і закрити рік з більш високими 
в порівнянні з 2018 роком результатами.

Незважаючи на позитивні зрушення у сфері туризму і готельному бізнесі, 
сьогодні залишаються нагальними наступні проблеми:
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– необхідність диверсифікації та спеціалізації пропозицій послуг 
гостинності (відсутні статистичні дані щодо використання житлового сектора
в туристичних цілях, зокрема даних про здавання житла іноземцям. У світі 
спостерігається тенденція до зменшення частки приїжджих, які поселяються
у готелях, за рахунок розміщення їх у приватному секторі. Це зберігає значні 
обсяги капіталовкладень і є досить прибутковим для міського бюджету,
за рахунок податків з осіб, які здають свої квартири в оренду);

– недосконале державне регулювання;
– застаріле технологічне забезпечення;
– низька якість послуг; нестача кваліфікованих кадрів;
– не розроблені і відповідно не реалізуються комплексні програми 

розвитку окремих видів туризму та готельного господарства, індустрії розваг;
– недостатня реклама тощо. [2]
Розвиток матеріально-технічної бази готельного господарства 

стримується. Загалом, результати дослідження свідчать, що матеріально-
технічний стан готелів м. Києва, за винятком висококласних готелів, не 
відповідає міжнародним стандартам. Виникає необхідність розроблення правил 
надання і порядку контролю за якістю готельних послуг у м. Києві. Вартість 
готельних послуг у Києві досить висока й постійно зростає, а комфорт та сервіс 
відстають від міжнародних вимог. Це зумовлено такими економічними 
чинниками, як інфляція, підвищення цін на комунальні послуги.

Одним з найбільших районів Києва вважається Дарницький район. 
Велика територія цього району відводиться масиву Позняки. На даному етапи
Позняки – це масив, який впевнений йде в майбутнє, тут все більше й більше 
будується жилих приміщень, відкриваються нові бізнес-центри, відкриваються 
новітні кафе та центри розваг. Популярний цей район саме в молоді, оскільки, 
тут є можливість розвитку як особистості, та і майбутній сім'ї.

Також, цей район не оминають туристи, зацікавленість туристів по 
статистиці збільшилась на 11.3%. Зацікавлюють новітні технології, 
дизайнерські рішення, які представлені в парках та зонах відпочинку.[3]

У зв'язку з цим постає актуальна проблема комфортного проживання 
туристів на цій території, яку можна вирішувати будівництвом нового 
готельного об'єкту призначеного для туристів.

Дана територія налічує 23 хостели різного рівня, більшість з них 
економні, але не надають комфортних послуг для іноземних туристів. У зв'язку 
з цим район втрачає економічний дохід та житлову популярність поміж 
українців та закордонних гостей [4].

Отже, готельний бізнес в Києві перспективний як мінімум за чотирма 
причинами. По-перше, у країні спостерігається підвищення ділової активності, 
що, як правило, неминуче викликає збільшення обсягів "ділового туризму", 
причому не лише внутрішнього, але й в'їзного. По-друге, підвищення доходів 
населення України призводить до збільшення кількості людей, які подорожують, 
що викликає необхідність збільшити засоби розміщення та надання якісних 
готельних послуг. По-третє, Україна, що  інтегрувала до європейського 
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простору, поступово стає привабливою для європейців. По-четверте, скасування 
готельного збору призвело до зниження податкових обов’язків для готелів.

Представники іноземного капіталу в цілому оцінюють український ринок 
готельного бізнесу як складний, але перспективний для інвесторів і більше 
уваги приділяють можливості реалізації проектів у регіонах країни. Таким 
чином, український готельний ринок один із самих перспективних у Східній 
Європі, але кількість наявних готелів недостатня для країни з високою 
інвестиційною привабливістю, багатим історичним минулим і великими 
туристичними можливостями.
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МЕХАНІЗМ ФОРМУВАННЯ КОНКУРЕНТНИХ ПЕРЕВАГ У 
СФЕРІ ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

Найбільш поширене поняття конкурентоспроможності готельного 
підприємства – здатність конкурувати на ринках з виробниками і продавцями 
аналогічних товарів і послуг за допомогою забезпечення більш високої якості, 
доступних цін, створення зручності для покупців, споживачів. 
Конкурентоспроможність підприємства є категорією динамічною. Її зміна в часі 
обумовлено як зовнішніми, так і внутрішніми чинниками, значна частина яких 
може розглядатися в якості керованих параметрів.

Фактори, що формують конкурентоспроможність підприємства діляться 
на внутрішні чинники – об'єктивні критерії, які визначають можливості 
підприємства щодо забезпечення власної конкурентоспроможності, і зовнішні 
чинники – соціально-економічні та організаційні відносини, що дозволяють 
підприємству створити продукцію, яка за ціновими і неціновими 
характеристиками більш приваблива. 

Поглиблює конкуренцію на ринку готельних послуг і значна насиченість 
готельного ринку.
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Загальний обсяг пропозиції якісного номерного фонду Києва збільшився
у 2018 р. приблизно на 7% з початку року (на 757 номерів) і склав майже
10 800 номерів у 110 об’єктах, де у структурі сегменту переважали готелі класу 
економ і склали 50% від загальної пропозиції. Так як запуск нових об’єктів був 
особливо активним у першому півріччі 2018 року, на ринку готелів Київа було 
введено в експлуатацію два готелі під управлінням міжнародних брендів: Aloft
Kiev (310 номерів сегменту upscale компанії Marriott International) та Ibis Kiev
Railway Station (281 номер сегменту midscale компанії Accor Hotels), а також 
два готелі під управлінням локальних операторів – готель BURSA (33 номери)
на вул. Констянтинівській, 11 та Favor Park (133 номери) на вул. Маршала 
Конєва, 6 [1].

Завдяки активізації зовнішньої діяльності та просуванню українського 
готельного ринку, міжнародні готельні мережі починають розглядати 
готельний ринок Києва як потенційну платформу для виходу, а національні 
мережі, такі як Reikartz Hotel Group продовжують його освоєння. Наразі 
2 об’єкти на просп. Перемоги, 55 готель Ibis 150 номерів) та Adagio City
Aparthotel (100 номерів) відомої мережі Accor Hotels, яка теж активно 
розвивається на українському ринку, знаходяться та стадії будівництва та 
заплановані до введення в експлуатацію у 2020-2021 рр. [ 1, с. 2].

Аналізуючи основні тенденції останніх років, слід зазначити, що на тлі 
падіння попиту на послуги готельних організацій, а також посиленням 
конкурентної боротьби на ринку сервісних послуг, готельний бізнес став 
більше приділяти уваги рівню якості обслуговування, впровадженню різних 
маркетингових акцій, які полягають у пропозиції різного роду знижок, 
бонусних програм, різних винагород. Прагнення до розвитку бізнесу стає 
повсякденною турботою для багатьох учасників ринку готельних послуг.

Внутрішні конкурентні переваги підприємства можна розділити на п'ять 
груп: структурні, утворені при проектуванні підприємства; ресурсні, утворені 
при проектуванні, функціонуванні та розвитку підприємства; технічні, утворені 
при проектуванні, функціонуванні та розвитку підприємства; управлінські; 
ринкові. 

Перелік зовнішніх факторів конкурентних переваг підприємства: рівень 
конкурентоспроможності країни; рівень конкурентоспроможності галузі; рівень 
конкурентоспроможності регіону; державна підтримка малого і середнього 
бізнесу в країні і регіонах; правове регулювання функціонування економіки 
країни і регіонів; національна система стандартизації та сертифікації; система 
підготовки та перепідготовки управлінських кадрів в країні [ 2, с. 196].

У даний час зросла необхідність в розробці механізму формування 
конкурентних переваг на ринку готельних послуг, метою яких стане 
максимально повне задоволення потреб клієнта в готельній послузі, що 
забезпечують готелю довгострокові конкурентні переваги. Щоб вистояти
в конкурентній боротьбі і розширюватися, готельному підприємству необхідні 
кошти: дохід і прибуток. Тому зростає потреба у використанні ефективних 
методів управління готелем, що дозволяють домогтися високих результатів
у формуванні механізмів створення конкурентних переваг.



126

Принципи оцінки конкурентоспроможності аналогічні принципам оцінки 
конкурентоспроможності товарів: комплексність і відносність. Комплексність 
оцінки означає необхідність аналізу сукупності критеріїв. Відносність 
передбачає порівняльний характер оцінки, порівняння з конкурентами. 
Алгоритм визначення конкурентоспроможності передбачає: 1 – визначення 
мети оцінки; 2 – визначення областей (видів діяльності), що враховуються при 
аналізі; 3 – вибір бази порівняння; 4 – визначення характеристик, які 
підлягають вимірюванню; 5 – оцінка обраних характеристик; 6 – розрахунок 
узагальненого, інтегрального показника конкурентоспроможності; 7 – висновки 
про конкурентоспроможність [3, c.183 ].

У даний час відсутня єдина загальноприйнята методика аналізу 
і оцінки конкурентоспроможності організації. Одна з них, розроблена
Р.Ф. Фатхутдіновим, яка пропонує такі методичні особливості оцінки 
конкурентоспроможності фірм, як рівень конкурентоспроможності через 
середньозважену величину за показниками конкурентоспроможності обраних 
товарів на конкретних ринках. Рекомендує окремо проводити ретельний аналіз 
ефективності діяльності організації, з огляду на на ринку 
конкурентоспроможність і ефективність кожного товару і окремо вважати 
показник стійкості функціонування організації. В результаті прогнозувати 
перераховані комплексні показники мінімум на п'ять років.

Пропонований нами механізм формування конкурентної переваги
і процесу управління конкурентоспроможністю готелю включає в себе чотири 
етапи:

– на першому етапі, аналітичному, проводиться аналіз можливостей
і ресурсів готелю, з метою виявлення резервів для забезпечення стійкої 
конкурентоспроможності в рамках категорійності готелю та споживчого 
сегментування ринку послуг;

– другий етап, який формує, передбачає діяльність по формуванню 
необхідної ресурсної бази і передумов для забезпечення конкурентних переваг.

На даному етапі, виходячи з результатів першого, аналітичного етапу
і виявлених резервів, формуються програми, як основа для третього етапу, що 
реалізує забезпечення конкурентних переваг і тенденцій подальшого розвитку 
готелю; третій етап, який реалізує, передбачає реалізацію прийнятих рішень
з основних напрямів досягнення конкурентних переваг, де відбувається 
практичне втілення тих програм, які сформувалися на другому етапі; 
заключним етапом формування конкурентної переваги організацій індустрії 
гостинності
є четвертий, що забезпечує етап. Сутність етапу полягає в тому, що реалізація 
ключових напрямків діяльності забезпечують готелі відмінні компетенції, які 
яскраво характеризують специфіку та особливості споживчого пропозиції.

Посилення конкуренції на ринку готельних послуг не дозволяють готелям 
використовувати традиційні стратегії або методи просування послуг по 
відношенню до споживачів. Виникає необхідність розробки нових програм
і генерування нових ідей із залучення й утримання клієнтів.
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Таким чином, основними факторами і елементами механізму формування 
конкурентоспроможності готельних організаційних структур, які бажають 
отримати конкурентну перевагу і стабілізувати своє становище на ринку 
сервісних пропозицій, є правильно обрана стратегія досягнення конкурентних 
переваг, механізм її реалізації, наявність добре підготовленого кадрового 
резерву, затребуваний пакет готельних послуг по основним і супутнім 
напрямкам, а також чіткy орієнтацію на клієнта.

Реалізація механізму формування конкурентних переваг готельних 
послуг, забезпечить довгострокову економічну стабільність за рахунок 
прибутковості готелю, зниження витрат на послуги, що надаються, підвищення 
якості та рентабельності.
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СФЕРА ГОСТИННОСТІ ЯК РУШІЙНА СИЛА ЗРОСТАННЯ 
ЕКОНОМІКИ УКРАЇНИ

Сьогодні індустрія гостинності в Україні займає одне з провідних місць
в покращенні економічного стану держави. В той час як політична ситуація в країні 
не сприяє розвитку економіки, сфера гостинності впевнено нарощує економічний 
потенціал України. 

Готельно-ресторанна сфера як одна з високорентабельних галузей світової 
економіки, у ХХІ ст. стає провідним напрямом економічного та соціального 
розвитку України. Сьогодні туризм формує економіку багатьох держав, регіонів, 
стає важливим чинником стабільного розвитку світової індустрії гостинності. 
Україна має великий туристичний потенціал завдяки унікальному географічному 
розташуванню (між Європою та іншими країнами СНД). Сприятливі кліматичні 
умови, наявність численних водних об’єктів, а також джерел мінеральних вод, 
багатство культурно-історичних пам’яток і визначають роль України як важливого 
рекреаційного регіону. [1]

https://cbre-expandia.com/
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Індустрія гостинності – це та сфера, яка охоплює діяльність людей у різних 
сферах: готельний і ресторанний бізнес, відпочинок, туризм, розваги, екскурсійна 
діяльність, проведення різних наукових конференцій, громадське харчування, 
організація виставок. [2]

Для сталого розвитку економіки той  чи інший економічний сектор має 
витримувати значні глобалізаційні навантаження, тобто, бути конкуренто-
спроможним. Щоб конкурувати зі світовими лідерами в індустрії  гостинності 
Україні потрібно вирішити ряд важливих проблем в даній сфері, а саме: 
невідповідність цінової політики до якості наданих послуг; складність ведення 
бізнесу, що зумовлено бюрократичністю організаційного процесу функціонування 
підприємств гостинності; велике податкове навантаження; високий рівень 
ризикованості інвестиційних вкладень, через нестабільну соціально-економічну 
ситуацію в Україні; високий рівень конкуренції на ринку готельних послуг; 
низький рівень підготовки фахівців у галузі.

Галузь ресторанних послуг в Україні теж переживає не найкращі часи свого 
функціонування, оскільки протягом 2014 р. в державі припинили свою 
підприємницьку діяльність більше 5 тисяч закладів. Але з іншого боку, високий 
рівень ризикованості та конкуренції спричинив поштовх до пошуку інноваційних 
напрямів та впровадження нових продуктів для споживачів. У зв’язку зі складною 
економічною та фінансовою ситуацією в країні, різким спадом платоспроможного 
попиту, туристичні фірми протягом 2014 р. зазнавали великих фінансових збитків, 
що призвело до закриття багатьох фірм. На ринку в основному залишились крупні 
туроператори та агентства, а деякі малі та середні фірми вирішили об’єднатись
у кластерні організації.

Розвиток транспортних підприємств в Україні та їхні основні засоби 
транспортування знаходяться на низькому рівні. Не дивлячись на оновлення, яке 
відбувається в транспортній галузі, інноваційні нововведення впроваджуються не 
досить ефективно, що впливає на низькі темпи побудови та модернізації 
транспортної інфраструктури. Об’єкти спортивних споруд, які на даний час 
залишились функціонувати на ринку з початку незалежності України, є застарілими 
та потребують модернізації. Попри це, за останні роки з’явилась велика кількість 
нових спортивних комплексів європейського зразка, але цінова категорія їх послуг 
залишається високою для споживача з середнім рівнем доходів.

Соціально-культурні заклади представлені різноманітним спектром об’єктів 
культурної спадщини різного призначення та вікової давності, що обумовлює 
досить потужний потенціал для індустрії гостинності. Однак недостатній рівень 
фінансування з боку держави для підтримки та розвитку даних об’єктів призводить 
до руйнування, занепаду, втрати придатності і зменшення відвідування з боку 
споживачів. Отже, індустрія гостинності в Україні має всі загальні основи для 
розвитку та є перспективною за умови усунення перешкод, які були перелічені 
вище. Одним з потужних інструментів покращення ситуації в індустрії гостинності
є впровадження інноваційних напрямків її розвитку [3].

Ще з часів радянського минулого Україну охрестили як “аграрну державу”. 
Всі основні кошти йшли на розвиток та модернізацію цього сектору економіки. 



129

Звісно не забували і про сферу гостинності, але зважаючи на закритість 
Радянського Союзу від цивілізованого світу та порівняну бідність внутрішнього 
споживача ця індустрія зупинилася у своєму розвитку. Звичайно, сьогодні ситуація 
значно покращилася. Це відбувається завдяки появі приватних коштів на ринку 
гостинності. Для повноцінного розвитку індустрії гостинності та вихід України 
в лідери в цьому напрямку повинна бути залучена держава та державні кошти.

Тому, на нашу думку, важливим кроком у майбутнє повинна стати 
перекваліфікація України в країну, яка є туристично розвинутою, славиться 
широким асортиментом надання послуг у сфері гостинності.
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ПОПУЛЯРИЗАЦІЯ ТУРИСТИЧНОЇ ПРИВАБЛИВОСТІ УКРАЇНИ 
ЧЕРЕЗ ПРЕЗЕНТАЦІЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ КУХНІ В КУЛІНАРНИХ ШОУ 

НА УКРАЇНСЬКИХ ТЕЛЕКАНАЛАХ 
Вплив гастрономічної традиції на формування туристичної привабливості 

країни та зростання її туристичного потенціалу досі мало досліджено 
українськими та зарубіжними науковцями. Окремі спроби проаналізувати 
взаємозв’язок зростання популярності української кухні в інших країнах світу 
та збільшення приїзду зарубіжних туристів до України, поява нових 
гастрономічних турів всередині країни простежувалися у роботах Л. Артюх,
В. Манько, Ф. Шандора, О. Петелька та інших. Проте зусилля зазначених 
авторів замало, щоб стверджувати, що напрямок наукового осмислення 
серйозного впливу гастрономічних уподобань гостей України на зростання 
туристичної привабливості країни виокремився у самостійний та самодостатній.

Своїм дослідженням ставимо собі за мету довести гастрономічно-
туристичний потенціал України. Поки що цей привабливий аспект матеріальної 
культури українського народу не перетворився на факт індустрії, хоча 
перспективи розвитку громадського харчування із використанням національної 
складової є потужнимий такими, які можуть і повинні збільшити туристичний 
потік іноземців до нашої країни. Свідченням потенціалу української кухні 
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як маркера гостинності та туристичної привабливості регіонів нашої країни 
є той факт, що Україна увійшлав топ-20 країн із найсмачнішою в світі кухнею 
за версією Yonderbound, однієїз найбільших інтернет-спільнот про подорожі
у світі [1].

Зростання популярності національної кухні за кордонами України 
помітили автори кулінарних шоу на різних телевізійних каналах. Зокрема, 
конкурентоздатність вітчизняної гастрономічної традиції на світовому ринку 
висвітлювали такі проекти Українського телебачення як «Все буде смачно» 
(СТБ), «Сніданок з «1+1» («1+1»), «ЕНЕЇДА» («UA: Перший»), «Готуємо 
разом» та «Смачна ліга» (Інтер), «Очсновний інстинкт» (ICTV) та інші. У всіх 
програмах на гастрономічну тематику тема популярності української кухні 
у світі не є форматомісткою, вона спорадично виникає у різних випусках, 
є допоміжною для наскрізної тематики кожного із проектів. Але сам факт появи 
зацікавленості творців кулінарних шоу до пропаганди національної кухні 
за межами країни вартий уваги. Адже побачивши випуски українських шоу 
на сайтах телеканалів в інтернеті, звичайні глядачі можуть прийняти рішення 
відвідати країну з такою цікавою кухнею, тобто з часом перетворитися 
на туристів, гостей України. У своїй фундаментальній для харчової галузі праці 
«Фізіологія смаку» француз Жан-Антельм Брілья-Саварен ще 1825 року 
стверджував, що «насолоди столу існують для кожного, у кожній країні, 
і байдуже, яке їхнє місце в історії чи суспільстві; ці насолоди можуть бути 
частиною всіх інших насолод і тривають найдовше, даючи людині розраду, 
коли інші насолоди стануть уже недосяжні для неї» [2, с. 202]. Тож феномен їжі 
полягає у тому, що її смак здатен відчувати практично відчуває кожен 
з індивідуумів, отже, і кожен має право висловити своє ставлення до 
проблематики презентації кухні у закладахгромадського харчування, а також 
у медіа, зокрема із використанням соціально-комунікаційних телевізійних 
технологій.

Одними з перших звернули увагу на перспективність промоції 
національної кухні засобами телебачення у 2011 р. автори «Студії «Квартал-
95», створивши на «Інтері» кулінарний цикл «Смачна ліга». У цьому шоу зірки
шоу-бізнесу разоміз професійними шеф-кухарями з різних країн змагалися
у приготуванні страв української та кухні іншої країни: грузинської, іспанської, 
мексиканської, німецької, польської тощо. Таким чином, до перегляду 
«Смачної ліги» через супутник залучалися телевізійні аудиторії принаймні тих 
країн, чия кухня була представленау тому чи іншому випуску. Стежачи за 
приготуванням страв, люди з інших країн мимоволі ставали свідками 
приготування у тому числі і страви української кухні, що було обов’язково у
кожному випуску циклу. Наприклад, зірки шоу-бізнесу Потап і Настя 
Каменських разом із професійними шефами готували у випуску від 6 березня 
2011 р. італійську піцу та вареники з м’ясом. Популярний виконавець Потап так 
говорив про своє ставлення до української кухні в ефірі шоу: «Я дуже люблю 
українську кухню, тому що вона традиційна. У ній присутні лише правильні та 
звичні для шлунка продукти. Окрім того, розташування страв правильне –
наприклад, є перші страви. Я обожнюю борщ, різні супи. І потім, як можна не 
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любити кухню, в якій є вареники з вишнями, з сиром або м'ясом? Ну і, 
звичайно, сало. Сало – як наркотик, від нього відмовитися неможливо!» [3]. 
Почувши таку рекламу, глядач у будь-якій країні світу захоче спробувати 
на місці і те ж сало, і ті ж вареники. Припускаємо, що такий вислів від лідера 
думок є популяризацією української кухні та безпосереднім впливом на 
зростання туристичного потенціалу країни.  

В іншому кулінарному шоу «ЕНЕЇДА» на каналі «UF: Перший» 
міжнародна презентація української кухні відбувається не через соціально-
комунікаційну технологію «змагання», а із застосуванням технології «майстер-
клас від зірки» та залученням історичних і літературних джерел. Формат 
зазначеного шоу полягає у тому, що ведучий, успішний шеф-кухар, 
переможець шоу «Майстер-Шеф», власник ресторанного бізнесу Євген 
Клопотенко поєднує такі непоєднувані стихії, як кулінарія та 
літературознавство. Ведучий готує страви, які любили свого часу класики 
української літератури, які описані в їхніх творах. Кеативникам, які вигадали 
«ЕНЕЇДУ», вдалося неможливе – поєднати практичний момент, тобто кулінарні 
рецепти,
з пізнавальним, розповідаючи про те, як жили класики української літератури, 
через їхні гастрономічні вподобання. Дослідник Інна Долженкова зазначає, що 
«Євген Клопотенко, окрім очевидного кулінарного дару, володіє ще
й такими безцінними талантами, як комунікабельність і почуття гумору. 
Що дозволяє йому спілкуватися зі своїми гостями, письменниками та 
літературознавцями абсолютно невимушено. Навіть тоді, коли він нічого 
не знає про українського письменника, портрет якого приносить до студії 
черговий гість. Євген чесно в цьому зізнається, реагуючи на кожний новий 
факт із біографії класиків українського письменства з якимось дитячим 
захватом та ентузіазмом» [4].

Гості «Енеїди» тішать ексклюзивними подробицями із життя 
письменників, про яких розповідають. Приміром, Ростислав Семків відкрив 
Євгенові Клопотенку, а з ним – і більшості глядачів, Володимира Винниченка 
не як державного діяча доби УНР, а як прихильника натуризму та сироїдства. 
Та ще й європейця не лише за поглядами, а й за місцем мешкання, адже 
Винниченко, остаточно зневірившись у радянському варіанті розвитку України, 
емігрував до Франції. Де йому ніхто не заважав сповідувати принцип – їсти 
лише те, що виростив сам. Інша річ, як сказав пан Семків, що цей принцип 
у житті Володимира Винниченка та його дружини Розалії був вимушеним, бо 
родина часто-густо ледь зводила кінці з кінцями. Євген Клопотенко в цій 
програмі приготував салат із сирих овочів, саме в дусі сироїдства, яким 
захоплювався Володимир Винниченко.

У програмі «Енеїда» є ще одна рубрика. Вона називається «УкрЇжа». 
В ній Євген Клопотенко готує українські страви за рецептами глядачів із усієї 
великої України та не лише України, а й з інших країн. Аудиторія програми 
через її трансляцію на супутнику вже давно перейшла межі нашої країни, 
і десятки закордонних глядачів після її перегляду приїхали туристами в Україну. 
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Завдання викликати повагу до української кухні, а відтак і до всієї 
України, ставлять собі творці навіть таких проектів, які ще не дійшли до 
телеекрану, але вже знаходяться у стадії виробництва. Зокрема, власну 
розробку вже більше шести місяців втілюють на каналі СТБ працівники 
творчого об’єднання, де раніше виготовляли такі популярні шоу як «Все буде 
добре» і «Все буде смачно». Їхній новий проект має назву «Страва честі». За 
жанром це кулінарний трепел з елементами реаліті. Його ведучим став інший 
успішний український шеф-кухар Юрій Ковриженко. Фабула проекту полягає 
у тому, що ведучий вирушає у подорож найколоритнішими куточками України 
в пошуках унікальних рецептів, сімейних секретів українських господинь, які 
передаються з покоління в покоління, і надзвичайних інгредієнтів для страв, 
властивих тому чи іншому регіону. Директор обєднання Андрій Оленич 
зазначає, що кожен випуск – «нова точка на кулінарній мапі країни, новий 
продукт і героїня. Щоб місцеві господині поділилися своїми кулінарними 
секретами і особистою історією, ведучому доведеться заслужити їхню довіру, 
задіявши не тільки професійні, а й чоловічі якості» [5]. Подібна інтрига, 
безумовно, зацікавить як вітчизняних споживачів телепродукту, так і 
міжнародних, які у майбутньому можуть побачити новий проект СТБ через 
супутник. І після перегляду у них напевно виникне бажання на власні очі 
побачити країну, де є такі цікаві кулінарні вподобання та збережена культура 
готувати страви вдома. 

Керівник проекту Ірина Багній зауважує, що в кожній програмі ведучого 
чекає певна «справа честі» – місія, яку він виконує на знак подяки господині за 
заповітні кулінарні рецепти. «Але найбільша цінність цього проекту в тому, що 
він викликає почуття гордості за країну і у якійсь мірі почуття провини за те, 
що ми так мало знаємо про неї. «Боже, як красиво, де це?», «Це Україна?», 
«Це у нас таке є?» – саме такі реакції викликає відео, яке ми показуємо колегам, 
рідним, друзям. Я вже мовчу про рецепти. Чорна галушка – як її зробили 
чорною? Чорнило каракатиці? Навряд чи… Ланципупики – що це? Курячі 
пупики? Навіть якщо загуглити – ви нічого не знайдете про це. Тому команда 
проекту зараз виконує велику роботу, щоб показати глядачеві дійсно унікальні, 
дивовижні програми, зняті в Україні», – розповідає Ірина Багній [5]. Безумовно, 
неповторні українські народні методики приготування традиційної їжі мають 
зацікавити міжнародну аудиторію, що потім покличе за собою бажання 
відвідати туристом Україну. 

Ми навели лише декілька яскравих прикладів впливу телевізійних 
кулінарних шоу на збільшення туристичної спроможності України. З кожним 
днем такий вплив зростатиме, оскільки у ХХI столітті відбулась інтенсифікація 
засобів комунікації (від мережі Інтернет до мобільних телефонів), спричинений 
нею інформаційний вибух сприяв становленню інформаційного суспільства. 
Ганна Чміль та Надія Корабльова зазначають, що «герой нашого часу живе 
в он-лайн», має свою веб-сторінку. Влада в світі інформації і комунікації 
поступово переходить до мережі Інтернет» [6, с. 233]. Але на веб-ресурсах 
користувачі у будь-якій частині світу можуть бачити на сайтах українських 
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телеканалів або через супутникове телебачення вітчизняні кулінарні програми, 
які дедалі частіше й точніше роблять акцент на конкурентоздатності 
української кухні, закликаючи такими чином до України нових гостей задля 
того, щоб познайомитися тут через власні шлунки неповторним смаком 
української  гастрономічної культури. 

Робимо висновок, що творцям кулінарних шоу Українського телебачення 
варто нарощувати напрямок популяризації національної кухні в порівнянні
з кухнями інших народів, оскільки для цього є всі підстави – культурні, 
технологічні, інфраструктурні. 
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Розвиток індустрії гостинності є прибутковим сектором економіки країни, 

який, окрім обслуговування різних контингентів споживачів та надання їм 
послуг, вигідно позиціонує країну на міжнародному ринку. Розвинена сфера 
послуг є ознакою належного соціально-економічного рівня країни, 
прогресивної структури її господарства.
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У сучасних умовах розвитку індустрії гостинності характерними рисами
є: змінні тенденції, які відбуваються на ринку послуг, жорстка конкуренція між 
суб’єктами господарювання та підвищення рівня вимог споживачів до 
отримуваних послуг. Тому інноваційний підхід до ведення бізнесу в даній сфері 
є необхідною умовою для результативного функціонування підприємств 
галузей, які входять в індустрію гостинності. Впровадження інноваційних 
продуктів сприятиме ефективному використанню всіх можливостей якісного 
обслуговування та максимізації потенціалу діяльності підприємств індустрії 
гостинності. Інноваційна діяльність є фактично єдиним засобом, що забезпечує 
підтримку рівня конкурентоспроможності будь-якої економічної системи. 
Інноваційна діяльність представляє істотну умову виживання будь-якого 
підприємства або більш складної економічної системи в конкурентній боротьбі, 
а її масштаби й характер гарантують їх успішний розвиток [1].

Індустрія гостинності є візитною карточкою України та показником
її соціально-культурного та економічного розвитку. Тому її розвиток є важливим 
елементом інтеграції українського туристичного ринку в європейський бізнес
і культурне середовище. З наукової точки зору, індустрія гостинності –
це система заходів та порядок їх здійснення з метою задоволення 
найрізноманітніших побутових, господарських і культурних запитів гостей 
туристських підприємств, їх запобігливого обслуговування, надання низки 
послуг [2].

При розгляді індустрії гостинності важливим є визначення її складових як 
основних елементів її функціонування. До складових індустрії гостинності 
можна віднести: готельне господарство (готельний бізнес), яке налічує значну 
кількість підприємств (готелів, мотелів, кемпінгів та ін.), що розраховані на 
певну кількість клієнтів та забезпечують відповідний рівень обслуговування
з урахуванням їх платоспроможності; ресторанний бізнес (мережі ресторанів, 
кафе, заклади швидкого харчування та інші заклади громадського харчування); 
туристичний бізнес (туристичні фірми); транспортні підприємства (аеропорти, 
залізниці, автомобілі та ін.), які надають транспортні послуги різного роду 
перевезень; медичні заклади, які можуть надавати необхідну медичну 
допомогу; спортивні споруди (спортивні комплекси, басейни, тренажерні зали), 
які дозволяють підтримувати гарну фізичну форму людини; соціально-
культурні заклади (музеї, виставкові центри, театри, концертні зали, бібліотеки 
та ін.), що переймаються задоволенням духовних потреб людини [3, с. 44].

Основними проблемами готельного бізнесу в Україні є: невідповідність 
цінової політики до якості наданих послуг; складність ведення бізнесу, що 
зумовлено бюрократичністю організаційного процесу функціонування 
готельних підприємств; велике податкове навантаження; високий рівень 
ризикованості інвестиційних вкладень, через нестабільну соціально-економічну 
ситуацію в Україні; високий рівень конкуренції на ринку готельних послуг; 
низький рівень підготовки фахівців у галузі.

Головні принципи інновацій в індустрії гостинності, які характеризують 
основні положення їх реалізації:
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– науковості – ефективне застосування наукових досліджень та 
аналітично-статистичної бази в процесі розробки інноваційного продукту;

– відповідності потребам споживачів – інноваційний продукт повинен 
відповідати рівню попиту споживачів, який має властивість змінюватись;

– відповідності фінансовим можливостям інвестора – при нововведенні 
інноваційного продукту на ринок індустрії гостинності потрібно розрахувати 
ризики та фінансові можливості для інвестування;

– комплексності – розробка інноваційних стратегій повинна базуватись на 
врахуванні комплексу факторів впливу зовнішнього і внутрішнього 
середовища;

– безпеки та гарантії – уникнення негативних наслідків та мінімізація 
ризиків їх появи після нововведення інноваційного продукту, як для споживачів 
так і суб’єкта інновацій;

– результативності – чітке планування етапів створення та впровадження 
продукту інновації, що наддасть можливість в кінцевому результаті досягти мети.

Впровадження нововведень у вітчизняній практиці стикається з рядом 
гальмуючих факторів, зокрема це: 

– ризик втрати капіталовкладень;
– відсутність досвіду з впровадження інновацій; 
– обмеженість у фінансових ресурсах більшості підприємців;
– суб’єктивне ставлення до нововведень як підприємців, так

і обслуговуючого персоналу;
– відсутність стимулювання інновацій з боку держави;
– вартість інноваційних розробок;
– адаптація підприємства до інноваційних розробок;
– можливість отримання додаткового доходу в майбутньому (керівники 

зосереджені, в основному на отримання доходів з поточної діяльності) 
[4, с. 59; 5, с. 154].

Для ефективного впровадження та застосування інновацій суб’єктам 
індустрії гостинності необхідно проводити ефективне планування діяльності 
загалом та планування інноваційної діяльності зокрема, що реалізується через 
застосування стратегії інноваційного розвитку, яка дозволить ефективно 
реалізовувати послуги та бути конкурентоздатним у жорстких ринкових умовах 
господарювання. Застосовуючи стратегію інноваційного розвитку підприємства 
готельного бізнесу, необхідно дотримуватися таких етапів, як: 

– постановка цілей і завдань інноваційної діяльності; 
– формування інноваційної стратегії підприємства готельного бізнесу; 
– дотримання інноваційної політики;
– довгострокове інноваційне прогнозування; 
– розподіл ресурсів підприємства на його інноваційну діяльність; 
– розробка стратегічних планів інноваційної діяльності готелю або 

готельного комплексу;
– застосування бенчмаркінгу;
– аналіз обраної стратегії [5, с. 127–128].
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Отже, інноваційні напрямки розвитку індустрії гостинності в Україні 
направлені на вдосконалення існуючих продуктів, які вони реалізують на 
ринку, та розробки нових продуктів і використання новітніх технологій. Було 
розглянуто інноваційні принципи, до яких відносяться науковість, відповідність 
потребам споживачів, відповідність фінансовим можливостям інвестора, 
комплексність, безпека та гарантії, результативність; гальмуючі фактори
у вітчизняній практиці та стратегія інноваційного розвитку.
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культури і мистецтв,
м. Київ, Україна

СТАН РОЗВИТКУ В'ЄТНАМСЬКОЇ КУХНІ В ЗАКЛАДАХ 
РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА УКРАЇНИ

В країнах Азії завжди відчувалась нестача продуктів харчування, тому 
історично склалось так,  що азіатська кухня  дуже ситна та багата на вуглеводи. 
Особливо цінується рис, який вважається символом достатку та дає людям 
життєву енергію. Водночас, завдяки поєднанню великої кількістю 
морепродуктів, свіжих овочів та фруктів ця кухня здається свіжою та легкою. 
Азіатська їжа є досить доступною, тому доволі часто в різних куточках світу 
туристи, які прагнуть скуштувати щось нове і незвичне,  замість страв 
національних кухонь обирають поживні та смачні страви країн Азії [1]. 
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Азіатська кухня давно посіла впевнену позицію на ринку ресторанного 
бізнесу України, наприклад багато закладів ресторанного господарства
з японською та китайською кухнею відкрились більше десяти років тому
і користуються неабиякою популярністю. Новим трендом стала в’єтнамська 
кухня.

Для в’єтнамської кухні загалом характерне використання рибного і 
соєвого соусів, рису, фруктів та овочів. Національні рецепти містять в собі 
широкий асортимент спецій та приправ, таких як в’єтнамська м’ята, лимонне 
сорго, листя коріандру та базиліку, імбир, лайм, кінза. Страви традиційно 
доповнюють свіжими овочами та соусами. Найпоширенішими видами м'яса 
є свинина та курятина, широко використовуються морепродукти. З яловичини 
в основному готують супи фо. Екзотичне м'ясо змій, черепах та оленів 
використовується як закуска для алкогольних напоїв і не розглядається в якості 
щоденної їжі. У в'єтнамській кухні мало смажених страв, що робить її здоровою 
та легкою. 

В'єтнам поділений на три регіони, кухня кожного з яких має свої 
особливості.  Для півночі країни характерні такі страви як фо та банькуон. 
Кухня даного регіону дуже традиційна та сувора щодо вибору спецій та 
інгредієнтів. Кухня півдня В'єтнаму розвивалась під впливом традицій 
емігрантів з південного Китаю та французьких колоністів [2, с. 64]. Під 
впливом китайців в'єтнамці почали користуватись паличками для їжі та 
вживати локшину і соєвий сир тофу. Для національної кухні не минув безслідно 
і період колонізації французами: на вулицях скрізь продають популярні серед 
населення сири, паштети, свіжі багети. Також від французів в’єтнамці 
унаслідували пристрасть до кави. До кави додають згущене молоко і подають 
в маленькій чашці або склянці. Стравам властивий солодкий присмак. Для 
кухні центрального регіону країни характерна подача численних закусок до 
основної страви. Місцеві страви більш гострі. 

Історія в'єтнамської громади в Україні розпочалась в 1981 р., коли уряд 
СРСР та В'єтнаму підписали договір про те, що молоді в'єтнамці навчатимуться 
у радянських вузах, а в'єтнамські робітники – працювати на радянських 
заводах. В'єтнамці працювали на збагачувальних підприємствах Донбасу, 
заводах сільгосптехніки Бердянська, Одеси і Херсона, текстильних фабриках 
Житомира та Чернігова та на багатьох інших підприємствах. Коли Радянський 
Союз розпався, заводи почали закриватись, більшість в’єтнамців не мали змоги 
повернутися додому і залишились жити в Україні. Згідно з переписом 
населення 2001 року, в Україні налічувалося 3850 в'єтнамців [3]. Однак зараз їх 
набагато більше. За неофіційними даними, в Україні проживає близько 100 000 
в'єтнамців. Найбільша в'єтнамська община – в Харкові. В місті проживає 63% 
всіх в'єтнамців України. Багато в'єтнамців проживає в Києві, Одесі та Херсоні. 

У всьому світі ресторани національних кухонь виникають там, де є 
велика діаспора тієї чи іншої нації. Популярність в'єтнамської кухні прийшла 
в Україну з США та Чехії, де сформувались найбільші в'єтнамські діаспори. 
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Тренд на в’єтнамську кухню у Києві відкрила бістрономія «Chang», що 
відкрилась 5 травня 2017 року .У меню закладу є традиційні в’єтнамські супи 
фо: з курятиною, з яловичиною та вегетаріанський з тофу і грибами шиітаке. 
Серед традиційних страв ще є спрінг-роли з тофу або креветками, неми –
смажені рулети з рисового паперу зі свининою або креветкою. Також в закладі 
подають в’єтнамські сендвічі бань мі з французького багету з курятиною, 
яловичиною або вегетаріанською начинкою та салати з холодною лапшою нудл 
бун. Для приготування страв використовують локальні продукти, м’ясо купують
фермерське, соуси готують самостійно. Спеціально для бістрономії «Chang» 
в’єтнамська сім’я вирощує автентичну зелень у себе вдома під Києвом [4]. 

Тоді ж відкрилось кафе «Pho.Kiev», що пропонує своїм гостям 
в’єтнамську їжу на виніс. Біля вікна видачі замовлень облаштовано невеличкий 
стіл, де можна скуштувати щойно приготовані страви. У меню закладу –
неми, спрінг-роли, традиційні салати і два вида супів фо (з курятиною 
або яловичиною). Свіжу зелень для своїх страв «Pho.Kiev» також купує 
у в'єтнамських сімей, інші  продукти купують в спеціалізованих магазинах
Києва, які також належать в'єтнамцям. 

14 липня в столиці відкрився ще один в’єтнамський ресторан – «Tin Tin», 
поруч з оновленим  київським велотреком. Концептуально робота закладу 
поділяється на дві частини, обід і вечерю. Обід – це страви традиційної 
в’єтнамської кухні, які подають,  починаючи з відкриття ресторану і до 19:00. 
Вечеря ж передбачає ф’южн-кухню – поєднання в’єтнамських страв із іншими. 
Суп бун бо хуе  входить до обіднього меню «Tin Tin». У його складі – рисова 
локшина, в’єтнамські ковбаски, яловичина, перепелині яйця, ананас і зелень. 
Нем Туой Ґа – ще одна позиція обіду. Це свіжий рол із обсмаженою в карамелі 
куркою та м’ятним соусом. Неми на кухні є відповідальністю Мі та Ха, 
представниць в’єтнамської громади в Україні. Ф’южн-меню «Tin Tin» 
представив за допомогою чін кау ка фе – перепілки у кавовому соусі, що 
подається з пюре із топінамбура [5].

«Вьетнамский привет», який відкрився пізніше влітку в будівлі 
Бессарабського ринку, створює у своїх гостей відчуття автентичної в'єтнамської 
забігайлівки. Тут готують супи фо, різноманітні спрінг-роли (з яловичиною, 
тофу, креветками і манго), неми з креветками, сайгонські вафлі, скляну 
локшину з овочами, нудл-салат з яловичиною, холодну в'єтнамську каву зі 
згущеним молоком, смажене морозиво. 

У жовтні того ж року відкрився ще один заклад ресторанного
господарства з в’єтнамською кухнею – «Viet bar». Крім традиційних фо 
і спрінг-ролів, тут також готують салати з яловичиною і папаєю, лічі і манговим
соусом [2, с. 61-62].  

Уквітні 2018 р. відкрився ресторан сучасної в'єтнамської кухні «NĂM», 
творцем та ідеологом якого став всесвітньо відомий майстер та талановитий 
шеф Ектор Хіменес-Браво. Екзотичні в'єтнамські закуски у листі лолот, 
пікантні неми, трендові тім сам, традиційний фо та неперевершені страви зі 
свіжих морепродуктів, з незабутніми соусами та спеціями, знамениті десерти –
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це лише мала частина того, чим дивує свої гостей заклад. Завдяки відкритій 
кухні, у кожного відвідувача є можливість спостерігати за таїнством 
приготування своєї страви [6]. За словами Ектора Хіменес-Браво, головна 
проблема роботи ресторану полягає в тому, що більшість в’єтнамських 
продуктів в Україні не вирощують, а доставляють в нашу країну літаком. Тому 
велика увага приділяється  збереженню свіжості продуктів якомога довше.
Свіжу зелень також купують у представників в’єтнамської общини, однак 
з наступної зими планують вирощувати зелень для свого ресторану самі 
в побудованій чи орендованій теплиці [2, с. 62]. 

У м. Харків також вже працює кілька закладів ресторанного господарства 
з в’єтнамською кухнею: гастрономічний ресторан «Alibi», азіатські ресторани 
«Взлетающий дракон» і «ПанАзия». Кафе «Fansipan» та кафе-бістро «В'єтнамська
хата» пропонують своїм відвідувачам виключно в’єтнамські страви. 
На промислово-речовому ринку «Барабашово», де працює велика кількість 
в’єтнамців, успішно функціонує в’єтнамське кафе «Hương Việt». 

В'єтнамські страви подають і в ресторанах Одеси. Наприклад, меню 
ресторану «Avokado» містить в собі страви європейської та в’єтнамської 
кухонь, в  кафе «Полный дзен» – азіатської  кухні в цілому та національні 
в’єтнамські страви. В лапшичній «MAO» подають в’єтнамські супи. Штат 
працівників відомого в’єтнамського ресторану «Аромат лотоса» складається 
виключно з в’єтнамців. 

У Львові працює лише один заклад ресторанного господарства
з в’єтнамською кухнею – кафе «Saigon». Львів – дуже консервативне місто, 
туристи їдуть туди не за азіатською кухнею і ресторатори це розуміють [1]. 

Отже, можна зазначити, що в Україні заклади ресторанного господарства 
з в’єтнамською кухнею відкриваються в тих містах, де проживає велика 
в’єтнамська община і є попит на ці страви. В'єтнамці працюють в цих закладах 
кухарями, офіціантами, вони є постачальниками в’єтнамських продуктів та 
свіжої зелені в ресторани. На думку рестораторів, нові в’єтнамські ресторани 
масово відкриватимуться ще протягом трьох років. 
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РЕСТОРАННІ ЗАКЛАДИ ЯК ЦЕНТРИ ОРГАНІЗАЦІЇ ДОЗВІЛЛЯ: 
ДО ПОСТАНОВКИ ПИТАННЯ

Незважаючи на важливість і численні варіації комунікаційно-дозвіллєвої
й візуально-мистецької складової інтер’єрного простору ресторанних 
підприємств, пріоритетом їх внутрішнього облаштування залишається 
забезпечення основної функції – громадського харчування. 

Проте соціально-економічні трансформації потребують від менеджерів 
ресторанної справи розширення низки послуг та забезпечення широкого 
спектра вимог, пов’язаних із забезпеченням не лише утилітарної потреби 
людини
у харчуванні, а й потреби у цікавому дозвіллі. Тому дедалі частіше ресторанний 
сервіс та відповідні дослідження ресторанних закладів часто поєднуються не 
лише з суто ресторанним бізнесом, а й з соціально-дозвіллєвою сферою, 
гостинністю, морфологією та характерними ознаками середовища, створеного 
людиною. Основне покликання закладу, як відзначає В. Шимко, «створювати 
комплекс матеріально-фізичних можливостей для реалізації різних форм 
спілкування і обслуговування» [3]. 

Таке розуміння специфіки ресторанних закладів не є новим, хоча у своїй 
основі їх утилітарно-прагматична функція залишається незмінною. Так, 
дослідженням ресторанних закладів присвячено низку праць, як українських, 
так і зарубіжних авторів. У контексті вивчення теми представляють інтерес 
напрацювання українських авторів у сфері менеджменту, зокрема В. Архіпова, 
Ю. Білодіда, В. Бугаєнко, Ю. Волкова, І. Гілілова, Н. Денисової, 
О. Завадинської, Ю. Карягіна, М. Мальської, Н. Пятницької. 

До цієї групи публікацій, які уможливлюють розуміння деяких чинників, 
зокрема культурно-мистецьких, завдяки яким відбувається формування вимог 
до ресторанного сервісу та відповідного інтер’єру в Україні, варто віднести 
праці Г. Вишневської, Д. Гарайди, М. Гнатюка, Ю. Карягіна, Г. Колчанової, 
С. Лінди, В. Уреньова тощо. 

https://www.the-village.com.ua/village/food/new-place/258985-v-etnamska-
https://www.the-village.com.ua/village/food/new-place/260065-nove-mistse-kiyiv-
http://nam.in.ua/
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Також варта уваги і низка наукових публікацій, які вийшли друком 
останнім часом, зокрема В. Русавської «Інфраструктура гостинності XIX ст.»,
І. Скавронської «Пріоритетні напрямки розвитку ресторанної справи України
в контексті світового досвіду», Л. Резвухіної «Принципи формування дизайну 
інтер’єру для підприємств громадського харчування», М. Мальської 
«Ресторанна справа», Л. Грицюк «Проектування закладів харчування», 
О. Завадинська, Т. Литвиненко «Організація ресторанного господарства». 

Серед зарубіжних дослідників ґрунтовними є дослідження Дж. Тейлора,
А. Мейєра, Дж. Ванна, М. Дорфа, Р. Барабан, А. Поляніної, В. Шимко та ін. 

Про необхідність поєднання в ресторанних закладах різних соціальних 
функцій свідчать останні національні стандарти. Зокрема, у Національному 
стандарті ДСТУ 4281:2004. «Заклади ресторанного господарства. Класифікація», 
який набув чинності у відповідності з наказом Держспоживстандарту України 
від 31 березня 2004 р. № 59 після скасування в Україні ГОСТу 30389-95, під 
ресторанним господарством (РГ) розуміють тип економічної діяльності
з надання певних послуг у задоволенні харчувальних потреб споживачів, що 
може відбуватися як з облаштуванням їх дозвілля, так і без нього. Під 
ресторанним закладом у названому стандарті розуміється організаційна 
одиниця у структурі РГ, яка займається виробленням і (або) доготовленням, 
продажем та організацією споживання продуктів власного виробництва або 
закупних товарів, організовує дозвілля споживачів [1]. 

Такий досить широкий спектр діяльності та відповідних послуг поряд із 
можливістю використання під ресторанний заклад різних приміщень, а також їх 
широка функціональна організація та відповідне обладнання, визначили 
формування різних типів ресторанних підприємств як осередків громадського 
харчування і дозвілля. Цей факт спричинив вагомий вплив на художньо-
стилістичні й об’ємно-просторові особливості організації інтер’єру, 
враховуючи своєрідне поєднання прагматичної функціональності й предметно-
просторового середовища.

Тут варто згадати дослідницьку працю А. Поляніної «Принципи 
формування і архітектурно-планувальні рішення підприємств громадського 
харчування з дозвіллєвими функціями», видану 1991 р. Провівши 
ретроспективний аналіз особливостей розвитку громадських харчувальних 
підприємств, дослідниця стверджує, що характерною рисою їх функціонування 
є традиційне поєднання цільової функції харчування із відпочинком та 
розвагою відвідувачів, хоча зміст та співвідношення зазначених функцій у різні 
культурно-історичні періоди були інакшими, оскільки формування кафе, барів 
та ресторанів невід’ємно залежить від реальності життєвих процесів 
суспільства, історії, традицій, конкретного місця й образного світу людини [2]. 

Переорієнтація сучасних Українських громадських поживних установ на 
оригінальних центрах дозвілля і розваг має глибоко культурно-історичний 
ґрунт. Так, київські заклади кінця XІХ – початку ХХ ст. були і діловими, 
і культурними центрами, досить часто виступали як специфічні клуби 
по інтересах. Така функція ресторанних закладів позначилася на їх об’ємно-
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планувальній організації, якій притаманні, крім технологічно спрямованих на 
обслуговування системного облаштування приміщень, ще й взаємопов’язаною 
структурою різних за розмірами зал, кабінетів та буфетних, спрямованих на 
забезпечення різноманітних функціональних потреб відвідувачів, не останніми 
серед яких є потреби у відпочинку і розвагах.

Отже, в Україні протягом ХХ – на початку ХХІ ст. сформувалося кілька
основних різновидів функціональних типів закладів, з притаманними для них 
особливостями створення, зонування й облаштування відповідно до інтересів 
клієнтів певних прошарків населення, що висуває до них специфічні вимоги, 
зокрема з урахуванням дозвіллєвого спрямування. Нині спостерігається 
тенденція переорієнтації закладів громадського харчування, зокрема в Україні,
у своєрідні осередки культури, з притаманними їм функціями центрів дозвілля
і розваг, що знайшло відображення й у Національному стандарті.
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СУЧАСНИЙ СТАН ТА ПРОБЛЕМИ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ 
ГОСТИННОСТІ В УКРАЇНІ

Туристична сфера як одна з високорентабельних галузей світової 
економіки стає провідним напрямом економічного і соціального розвитку 
України. Міжнародний досвід свідчить, що необхідною передумовою 
активного та успішного просування цієї галузі на ринок держави є сучасна 
туристична інфраструктура. Серед перспективних напрямів особливо 
приваблива готельна галузь. Розвиток готельного господарства в Україні 
сьогодні стримується низкою чинників [2, с. 80]:

- економічна криза;
-недоліки в роботі фінансово-банківської системи;
-обмежена платоспроможність населення;
-недосконала податкова система.
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Законодавчо-правова база не відповідає вимогам сьогодення, немає 
інструкцій та інших нормативних документів, які були б логічно
взаємопов’язані і не суперечили один одному.

Відсутність необхідної інфраструктури, відповідних сервісних умов, що, 
позначається на рівні якості обслуговування туристів. Стан сфери послуг не 
відповідає потенційним можливостям держави, яка має все для розвитку 
туристичної інфраструктури:

- природні умови;
- історико-культурні ресурси;
- трудові та матеріальні ресурси.
Готельний бізнес України сприятиме презентаціям регіональних 

інвестиційних ідей та проектів, пропозиціям готелів, ресторанів для потенційних
інвесторів, розвитку франчайзних мереж, інвестуванню в рекреаційний
і санаторно-курортний сектор, формуванню маркетингових систем, рекламно-
інформаційному забезпеченню, а саме [1, с. 121]:

-владні структури, представників державних організацій, асоціації, які 
безпосередньо приймають участь у створенні стратегії розвитку галузі;

-органи, які сприяють розвитку індустрії гостинності;
-керівників засобів розміщення, підприємств харчування;
-керівників туристичних організацій;
-відомих фахівців та професіоналів галузі;
-осіб та організації, які сприяють забезпеченню готелів та ресторанів 

товарами та послугами.
Аналіз стану готельного господарства України свідчить про серйозну 

проблему невідповідності більшості українських готелів сучасному світовому 
рівню комфорту і сервісу. Застаріла матеріально-технічна база готельного 
господарства, побудована переважно у 1970–1980-х, фактично стримує 
розвиток в'їзного туризму. 

Кількість готелів в Україні порівняно з туристськими країнами світу 
незначна. У Великій Британії, наприклад, функціонує близько 260 тис. готелів. 
У країнах Європи число великих готелів становить 15–25% загальної кількості 
готельних господарств, 75–85% – мотелі та готелі сімейного типу. За даними 
аналізу структури готельного господарства України, такі форми готельного 
господарства, як мотелі, кемпінги, молодіжні бази, надзвичайно поширені
в інших країнах, в Україні практично не розвинуті. Як свідчить міжнародний 
досвід, саме такі підприємства могли б дати істотний поштовх розвитку галузі 
та створенню додаткової кількості робочих місць.

Чинне законодавство України нечітко визначає готельне господарство, 
його належність до сфери туристських послуг та відомче підпорядкування. 
Тому для розвитку готельного господарства України, підвищення попиту на 
ринку споживання готельних послуг, створення і входження на ринок малих 
готельних підприємств доцільним є розробка проекту Закону України про 
розвиток готельного господарства. Положення Закону мають визначити 
правові, економічні та організаційні засади створення і подальшого розвитку 



144

конкурентних відносин на цьому ринку. Сучасна стратегія надання готельних 
послуг дає змогу розширити їхній асортимент і є засобом як виживання, так
і пошук нових шляхів [2, с. 90].

Перспективним напрямком може стати ринок апарт-готелів, який поки 
що не набув належного розвитку в Україні. Апартаментами у світовій практиці 
прийнято називати мебльовані готельні номери, що поєднують в собі домашній 
затишок та доступ до готельного сервісу. Найчастіше апарт-готелі 
розміщуються на верхніх поверхах готельних і багатофункціональних 
комплексів, розташованих у престижних районах. Апартаменти можуть 
пропонуватися як у короткострокову, так і довгострокову оренду, а також 
продаватися. У світовій практиці придбання у приватну власність окремої 
резиденції в готелі вже давно стало нормою, але в Україні аналогічні проекти 
в більшості своїй поки знаходяться на стадії реалізації. На даний момент 
в Києві можна нарахувати 5–7 об'єктів, які в тій чи іншій мірі належать до 
категорії апарт-готелів.

Створюючи в Україні індустрію туризму, намагаючись гідно увійти до 
міжнародного ринку туристичних послуг, необхідно реконструювати діючі, 
будувати нові сучасні підприємства готельного господарства, здатні 
конкурувати з кращими готелями світу, завоювати авторитет і популярність.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ
В ГОТЕЛЬНІЙ ІНДУСТРІЇ: РОБОТИЗАЦІЯ

Важливе місце в індустрії туризму займає готельний бізнес, широкий
і різноманітний характер якого охоплює елементи пов'язаних з ним секторів 
індустрії, наприклад харчування, відпочинок і розваги тощо. Відповідно 
готельний бізнес демонструє більш широку і різноманітну організаційну 
структуру, ніж інші сектори індустрії.

Актуальність даної теми дослідження можна пояснити тим, що до 
теперішнього часу не визначено поняття «інноваційний потенціал готельного 

http://www.pravda.com.ua.
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підприємства», в той час, як роль інновацій в діяльності підприємства стає 
більш значущою. У цілому можна зазначити, що дане виокремлення ресурсів
і показників є необхідною платформою для подальших досліджень
і рекомендацій у цій галузі.

Початок ХХІ століття характеризується значною активізацією 
переміщення людей в зв'язку з ростом потреб у різних видах відпочинку, 
розвитком ділових і культурних зв'язків, що визначає зростаючу роль туризму
в світі. За прогнозами Всесвітньої туристської організації, обсяг світових 
туристських потоків до 2020 року перевищить 1,5 млрд. осіб [3;5].

Інноваційний підхід в управлінні розглядається багатьма дослідниками. 
Проблеми понятійного апарату і теоретичні питання інноваційної діяльності 
представлені в роботах вітчизняних і зарубіжних авторів: У. Абернаті, 
І. Т. Балабанов, П. Дойль, П. Друкер, С. В. Ільдеменов, М. Портер, М. Тодаро,
Й. Шумпетер та інші. Специфічний характер управління інноваційною 
діяльністю, зокрема в готельній сфері, розкривається в дослідницьких 
матеріалах: І. С. Безрукова, Н. Е. Боревському, В. Г. Зінова, Л. В. Сакун та 
інших авторів.

Особливе місце в розумінні предмета інновацій займають дослідження
І. Т. Балабанова, А. І. Басова, О. М. Шаповалова, які вбачають в інноваціях 
перш за все, результат інвестиційної діяльності. Наприклад, І. Т. Балабанов 
визначає інновацію як «матеріалізований результат, отриманий від вкладення 
капіталу
в нову техніку або технологію, в нові форми організації виробництва, праці, 
обслуговування і управління» [1, с. 14].

Авторами пояснюється, що відмінною рисою всіх визначень поняття 
«інновація», є розгляд її як результату творчого підходу, і як процесу 
впровадження нововведень.

Одним з таких нововведень можна вважати і роботизацію в готелях.
У грудні 2016 р. дослідники з Hotels.com в своєму звіті Hotels of the Future

(«Готелі майбутнього») вказали, що через деякий час підхід до подорожей 
кардинально зміниться: ще на етапі бронювання оператори запропонують 
клієнтам тури, підібрані за допомогою технологій аналізу Big Data або 
штучного інтелекту.

До 2060 р. в світі широке поширення отримають роботи-дворецькі. Щоб 
задовольнити потреби постояльців, роботи будуть мати кілька варіантів 
програмування ( з мови, конкретних даних про регіон розташування готелю, 
ролі: асистента, який зустрічає в аеропорту, прибиральника, співрозмовника 
тощо). У готелях майбутнього широко будуть застосовуватися технології 
доповненої реальності.

У розумному готелі, на думку аналітиків, крім роботів, можна буде 
зустріти технології розпізнавання осіб, датчики, які налаштовуються під 
потреби постояльців, в номерах з'явиться управління жестами і голосом. 
Прогнозують дослідники і впровадження технологій штучного інтелекту в такі 
об'єкти як: автомобілі, роботи, переносні пристрої тощо.
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Сьогодні в готелях застосовуються різні датчики (руху, світла, 
терморегулятори температури повітря тощо), а роботи для туристів досі 
залишаються свого роду «ноу-хау». Наприклад, промислові роботи активно 
застосовуються в Японії в багатьох сферах промисловості. Не дивно, що саме
в цій країні відкрився один з перших готелів, де персонал – це роботи 
з людським обличчям. Вчені з Дослідницького інституту Mitsubishi
прогнозують, що в Японії до 2030 року, в тому числі через – швидке старіння 
населення – 2,4 млн. людей опиняться під загрозою позбавлення робочих місць.

Згідно з дослідженням інституту Номура в Японії і Оксфордського 
університету, потенційні посади для роботів протягом найближчих двадцяти 
років – працівники супермаркетів, водії таксі, прибиральники в готелях, 
охоронці.

Як відзначають експерти, кращі відгуки про якість обслуговування, до 
цих пір, мають готелі, де роботам місця не знайшлося. Машини 
використовуються для автоматизації рутинних процесів, і, найбільш – в 
азіатських країнах.

Аналітики констатують: деякі готелі використовують машини для 
обслуговування щоб заощадити, а не тому, що до цього прагнуть постояльці. 
Використання роботів стає частиною концепцій деяких готелів. Це певного 
роду «рекламна фішка» чи маркетинговий хід. Обсяг робіт, який може 
використати машина, до цих пір обмежений, тому за роботами все одно 
повинен наглядати «живий» співробітник.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Балабанов И. Т. Инновационный менеджмент : учеб. пособие для вузов. 

Питер, 2001. – 303 С.
2. Борисова О. В. Тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу

в Україні. Економічна стратегія і перспективи розвитку сфери торгівлі та 
послуг. 2012  Вип. 1(2).

3. Факты и цифры ЮНВТО.–2015.–URL : http:/unvto.org/index_r.php (дата 
звернення : 25.02.2019)

4. Шаповалова О. М. Інноваційна діяльність, як основа підвищення 
конкурентоспроможності готельного господарства. Вісник 2013   №16.

5. Testing times for international tourism. URL :
http:/unwto.org/facts/eng/pdf/barometer/UNWTO_Barom09_2_en_excerpt.pdf (дата
звернення : 25.02.2019)



147

Земліна Ю. В., канд. пед. наук, доцент,
Лавренко В. О., магістрант,

ПВНЗ «Київський університет культури»,
м. Київ, Україна

ВПЛИВ СИСТЕМИ МАРКЕТИНГУ ТА PR-ТЕХНОЛОГІЙ В СФЕРІ 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ

Сьогодні готельний бізнес є дуже потужною галуззю, яка дає гарний 
прибуток як у всьому світі, так і в Україні. Готельно-ресторанний бізнес 
стрімко розвивається, приносячи користь не лише клієнтам та підприємцям,
а й стабільний дохід у державний бюджет України, а також гарний потенціал 
для українського ринку та зацікавленість іноземних інвесторів. Кількість 
готелів стрімко зростає.

Збільшення кількості готелів призводить до жорсткої конкуренції. 
У зв’язку з цим менеджери змушені вдаватися до різних маркетингових ходів 
та PR-технологій. Щоб залишатися на українському ринку, доводиться 
розробляти нові образи та ідеї, беручі в першу чергу до уваги фінансовий стан 
готелю. Не кожен готель може собі дозволити виділити значні кошти для 
залучення на допомогу PR агентств. Тільки у великих готелях в даному 
напрямку можуть займатися від двох до чотирьох людей. Насамперед це 
залежить від розміру готелю. Тому цю сферу в готельному бізнесі сміливо 
можна назвати перспективною та багатогранною, так як ще не є освоєною і 
використаною більшістю готелів. Головною метою для PR-діяльності є, 
покращення взаєморозуміння, довіри і гарного ставлення клієнта до 
запропонованих послуг підприємства готельно-ресторанного бізнесу на довгий 
період. В той час як маркетинг має інакшу специфіку. Маркетинг готельного 
продукту як ринкова концепція управління спрямована на задоволення потреб 
туриста в подорожах і відпочинку. Мета системи готельного маркетингу 
виражається чотирма альтернативними варіантами [1, c.18]: 

– підвищення рівня споживання готельного продукту; 
– досягнення максимальної споживчої задоволеності; 
– надання максимально різноманітних асортиментів готельного продукту; 
– максимальне підвищення якості відпочинку та рекреації.
У своїй практиці менеджери застосовують різні стратегічні плани. 

Формуючи цим хорошу репутацію, повагу до підприємства та неперевершений 
імідж.

PR – це один з важливих маркетингових засобів, що встановлює зв'язок 
між підприємством та її цільовою аудиторією шляхом створення позитивного 
іміджу компанії. 

До функцій PR-технологій належить: створення індивідуального
та позитивного іміджу, Функції PR-технологій:

– створення позитивного та індивідуального іміджу підприємства;
– створення ряду заходів при конфліктних та кризових ситуаціях;
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– усунення бар’єру, що є перешкодою поширення позитивної інформації 
про підприємство; 

– розробка методів і прийомів, які спрямовані на покращення 
взаєморозуміння підприємства з її аудиторією;

– налагодження взаємовідносин з органами державної влади;
– постійний контроль ситуації, що складається в середині підприємства 

між працівниками та створення системи заходів для її оптимізації.
Система PR-технологій є сукупністю найновітніших технологій піару, які 

несуть в собі сукупність різних процедур, прийомів, що в свою чергу 
спрямовані на ефективне досягнення цілей і завдань підприємства для 
задоволення цільової аудиторії. Кожен готель з огляду на специфіку 
поставлених завдань, може використовувати саме ті методи, які забезпечать 
максимальний ефект саме йому. Також важливим для готелю є оцінка і думка 
його споживацької аудиторії. Особливо відношення клієнтів до суспільних 
подій, діяльності різних організацій або окремих людей. 

Загалом PR-відділ можна поділити на декілька напрямів:
1. Організація та випуск друкованої продукції: журнали, брошури, звіти 

про підприємство. 
2. Організація підприємством різних видів заходів, як ділового так

і розважального характеру.
3. PR в інтернеті: створення власної веб-сторінки, передавання інформації 

та розсилка прес-релізів за допомогою електронної пошти, відкриття на 
фірмових сайтах форумів, публікація власних електронних газет, організація 
статей, розсилка матеріалів по всіх інформаційних каналах.

4. Менеджер по роботі зі ЗМІ: підтримка з представниками телевізійних
і радіокомпаній, газет. Поширення в ЗМІ офіційних повідомлень від імені 
керівництва компанії. 

Важливо знати, що деякі заходи, які влаштовуються підприємством, 
можуть стати дуже затратними і неефективними, головне не забувати про 
поставлену мету. А метою таких заходів є інформування клієнтів про 
можливості підприємства. При організації заходів підприємство повинно з 
серйозністю до цього відноситись, так як позитивною оцінкою для PR 
діяльності є в подальшому те, якщо проведена робота призведе до зростання 
симпатій до підприємства. 

У практиці готельного та ресторанного бізнесу використовуються такі
PR акції:

– музичні вечори в готелі;
– проведення благодійних заходів;
– тижні кухонь різних країн;
– організація в готелі виставок;
– вечори дегустації вин;
– проведення дитячих заходів;
– «ток-шоу» із залученням знаменитостей;
– презентації косметичної продукції для жителів готелю;
– приготування страв під проводом шеф-кухаря;
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– організація вечірок на різну тематику (Новий Рік);
– шоу від шеф-кухаря ресторану.
Контроль за дієвістю і ефективністю заходів заснований насамперед на 

діалозі з клієнтами. Це дає можливість простежити і проаналізувати 
правильність проведення PR дій. Також перевірити це можливо у письмовій 
формі, а не лише діалогом, шляхом обробки інформації та опублікувавши її на 
сайті або інших виданнях. 

Виходячи з усього зазначеного вище, PR-процес можна розглядати як 
цілеспрямовану соціальну комунікацію, що відбувається між учасниками 
громадських, економічних, державоутворювальних і політичних процесів, 
шляхом двостороннього обміну соціально важливою інформацією [2, с. 15].

Реклама в готельно-ресторанному бізнесі є цілеспрямованим 
розповсюдженням інформації про запропонований продукт з метою 
інформативного впливу на клієнта для подальшого просування і продажу 
продукту, пробуджуючи у споживача зацікавленість та бажання купити цей 
продукт. Вона має психологічний вплив на суспільство. Цивілізована
реклама – це не маніпулювання суспільною свідомістю, а формування 
актуальних, спрямованих на саморозвиток потреб людини [3, с. 7].

Реклама повинна виконувати такі завдання:
–інформувати про нові готельні продукти;
–повідомляти про наявність у продажу готельного продукту, способи 

його використання та корисні властивості;
–формувати інтерес покупців до продукту;
–надавати інформацію про місця зручного придбання продукту;
–повідомляти про необхідність зробити сезонну покупку у зв’язку з 

якоюсь подією чи по гарній знижці;
–стимулювати попит і зацікавленість покупців;
–шляхом вивчення та прогнозування запитів і побажань покупців, 

впливати на попит і пропозицію;
–інформувати про розширення асортименту.
Метою такої реклами є доведення інформації до споживачів. Це дає змогу 

споживачеві заощадити час на з’ясування властивостей готельного продукту.
Отже, значна роль у діяльності готельно-ресторанного бізнесу припадає 

на PR-технології та рекламу. Щоб у наш час конкурувати на сучасному ринку, 
потрібно мати потужну інформаційну систему. Нестача фінансів значно 
гальмує здійснення PR діяльності. Більшість готелів  не здатні виділити кошти 
для роботи в цьому напрямку і вдатися до допомоги спеціалістів PR агенцій. 
Саме тому хочу зазначити, що PR діяльність і реклама – це перспективна сфера, 
яка є багатогранною та неосвоєною як в Україні, так і в більшості країн в 
цілому.
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АКТУАЛЬНІ ПРОБЛЕМИ ПАЛОМНИЦТВА 
ХАСИДІВ ДО МІСТА УМАНІ

Відродження міста Умані як місця масового паломництва правовірних 
євреїв хасидського напрямку почалося на початку 90-х років. Спочатку їх 
приїжджало в місто не більше 200-300 осіб, але з кожним роком кількість 
паломників, які приїжджають до м. Умані, з метою відвідати святі місця
і відсвяткувати свято Рош-Га-Шана збільшується, що пояснюється скасуванням 
в 2010 році візового режиму між Ізраїлем і Україною та зниженням цін
на авіаквитки. Якщо у 2007 р. чисельність паломників становила 14 тис. 787 
осіб (з 20 країн світу), в 2008 році – 15 тис. 309 осіб, у 2009 – 18 тис. 806 
(з 23 країн), то в 2010 році Умань відвідали 23 тис. 637 хасидів (з 23 країн 
світу), у 2017р. – 33 тис. 229 осіб (з 16 країн світу) та у 2018 році – 28 тисяч 
паломників (з 22 країн, в т. ч. з Ізраїлю 27 тисяч) [1]. Тенденція до зростання 
кількості паломників збережеться і на наступні роки, оскільки, могили 
праведників переважно відвідують ортодоксальні євреї, сім’ї яких налічують в 
середньому до 10 дітей. За рахунок природного приросту кількість паломників 
щорічно збільшується на 15-20% на рік.

Прибуття такої кількості паломників вимагає вирішення проблем 
туристичної інфраструктури міста для забезпечення необхідних умов  
перебування як туристів, так і місцевих жителів. 

Щорічно охорону громадського порядку здійснює зведений загін УМВС 
України в Черкаській області, працівники кінологічної та вибухотехнічної 
служб міліції з інших регіонів України, поліцейські  Держави Ізраїль, 
співробітники Державної служби надзвичайних ситуацій України, в тому числі 
водолази, хіміки, піротехніки, які забезпечують пожежну та техногенну безпеку 
під час святкування прочанами Рош-Га-Шана. Публічний порядок в місті 
в вересні 2018 р. забезпечував зведений загін у складі 546 працівників поліції,
для безпеки дорожнього руху було залучено 60 працівників патрульної 
поліції. Місцевим правоохоронцям у забезпеченні правопорядку допомагали 
20 поліцейських з Ізраїлю. За кошти міського бюджету було встановлено 
додатково 4 відеокамери зовнішнього відеоспостереження в районі масового 
перебування паломників.



151

Вимагає вирішення проблема забезпечення транспортом паломників, які  
прибувають до міста з аеропортів міст Одеси, Києва та Вінниці. Перевезення 
здійснюється як приватними особами так і зареєстрованими перевізниками.

Рисунок 1. Кількість автотранспортних засобів за видами, які здійснювали 
перевезення паломників у період Рош-Га-Шана

Існує проблема з розміщенням паломників, оскільки кількість закладів 
розміщення в належній мірі не забезпечує потреб паломників. Готелів, які 
готові прийняти паломників незначна кількість, особливо тих, що користуються 
попитом і розташовані поблизу синагоги. У зв’язку з обмеженою пропозицією 
готелів паломники орендують кімнати у місцевих жителів. Ціни на житло 
залежать від місця розташування будинку, поверху і умов проживання. 
Перевагу паломники надають житлу, яке найближче розташоване до могили 
рабі Нахмана. Найдорожчим житлом є квартири в багатоповерхових будинках, 
які розташовані безпосередньо біля могили цадика Нахмана або синагоги. 
Трохи дешевше коштує оренда приватних будинків навколо центру збору. 
Найбільшу перевагу паломники надають будинкам по вулицях Пушкіна, 
Бєлінського, Софії Перовської і Кулика. Житло, розташоване далі, а це 
в мікрорайонах Нова Умань та Лиса Гора, вулиці Східна і Садова, оцінюється 
значно дешевше, попит на нього не такий великий. Слід зазначити, що 
квартири вище 5 поверху також коштують значно дешевше, навіть якщо 
будинок знаходиться біля могили або синагоги. Адже в період святкування 
Рош-ха-Шана хасидам забороняється користуватися всіма досягненнями 
цивілізації, в тому числі і ліфтом. 

Спостерігається тенденція щодо придбання нерухомості паломниками, 
які також практикують здавати придбане житло своїм співвітчизникам в 
оренду. Місцеві жителі, які є власниками житла і здають його в оренду 
паломникам здебільшого договорів оренди не укладають, відповідно і не 
сплачують податків, які поповнювали б місцевий бюджет. Прибутки від 
паломництва не тільки не надходять до місцевих бюджетів, а й поширюються 
міжетнічні конфлікти місцевих жителів з паломниками. 

Недостатньою є і кількість закладів харчування. Згідно із релігійними 
особливостями хасиди споживають їжу, яка має бути приготована відповідно 
до встановлених канонів (бути кошерною). Тому здебільшого її організацією 
займаються благодійні організації або ж самі прочани.
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Варто зазначити, що перебування паломників не регулюється 
відповідним чином на державному рівні, відсутність єдиного центру 
з організації паломництва зумовлює його стихійний характер. Паломницький 
туризм в Україні потребує передовсім законодавчої підтримки. Для того, щоб 
надалі паломницький туризм став повноцінним видом туристичної індустрії, 
необхідний комплекс правових, економічних та організаційних заходів, 
що сприятимуть його розвитку. Тому необхідно доповнити діючий Закон 
«Про туризм» або ухвалити окремий Закон «Про паломництво», який би 
регулював питання перебування паломників на території України.

Гостро постало питання пошуку нових підходів і можливостей для 
успішної організації паломництва на належному рівні, а також уникнення 
конфліктів, які пов’язані із неефективною діяльністю органів місцевої влади 
щодо його регулювання.

Серед основних питань, які потребують вирішення як на загально-
державному так і місцевому рівнях є побудова структурно-організаційної 
моделі. Більшість паломницьких поїздок організовується релігійними 
організаціями, деякі паломники здійснюють подорож самостійно або ж 
користуються послугами турагенств, які розташовані в країні їх проживання, 
але ці організації не здійснюють супроводу в країну прибуття. Прибувши 
в країну здійснення паломництва, більшість паломників не знають як правильно 
себе поводити і яким чином організувати свій тур. Як показав аналіз, в Україні 
відсутня чітка організація прийому паломників і забезпечення їхнього 
перебування. На нашу думку, в м. Умані доцільно було б створити організаційний 
центр (підпорядкований відділу туризму Уманської міської ради), який би 
забезпечував вирішення питань паломників з моменту їх прибуття на територію 
України і до моменту повернення на батьківщину (рис. 2)

Рисунок 2. Структура організаційного центру перебування хасидів в Україні під 
час святкування Рош-Га-Шана
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Враховуючи сучасні тенденції розвитку галузі, доцільним є розвиток 
центру на комплексній, програмній основі за підтримки відповідних 
міністерств та відомств, банківських установ, вітчизняних й іноземних 
інвесторів, що дозволить залучити інвестиції в українську економіку. Крім того, 
центр забезпечення перебування хасидів в Україні має постійно співпрацювати
з Всесвітнім союзом брацлавського хасидизму, Міжнародним благодійним 
фондом імені Рабі Нахмана та об’єднанням іудейських релігійних організацій 
для обміну інформацією, спільного планування діяльності та напрямів 
покращення перебування паломників на території країни. Центру мають 
підпорядковуватися певні підрозділи, які забезпечували б вирішення
і координацію питань в межах своєї компетенції.

Створення такого центру дасть змогу не лише забезпечити комфортні 
умови перебування паломників, а й організувати взаємоналагоджену роботу 
всіх служб та збільшити доходи держави, отримані від перебування хасидів в 
країні, шляхом поповнення бюджетів різних рівнів. 
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ІННОВАЦІЇ В ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ БІЗНЕСІ
Сучасне світове господарство неможливо уявити без міжнародного 

туризму та ринку готельно-ресторанних послуг.
Сучасні тенденції розвитку готельно-ресторанного бізнесу 

характеризуються:
– поглибленням спеціалізації готельних і ресторанних закладів;
– утворенням міжнародних готельних і ресторанних мереж;
– розвитком малого бізнесу;
– впровадженням в сферу гостинності інноваційних та комп’ютерних 

технологій.
За останні роки поряд із традиційними готелями й ресторанами все 

більше стали з’являтися  заклади гостинності, які спеціалізуються на 
конкретних послугах.

Спеціалізація буває найрізноманітнішою. Готелі можуть орієнтуватися на 
обслуговування представників певного сегмента туристичного ринку: 
наприклад, на клієнтів, що присвячують свою відпустку грі в теніс, боулінг, 
катанню на лижах, на туристів, що виїжджають на конгреси, виставки, ярмарки, 
ділові зустрічі.
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Сучасний менеджмент готельної сфери застосовує нові системи 
управління готелями. Вони дозволяють вирішувати проблеми в 
інформаційному забезпеченні готельних технологій, виконувати маркетингові 
дослідження та контролювати результати продажу турпродукту, накопичувати 
дані про обсяги операцій, туристичних партнерів і постійних клієнтів. Готельні 
підприємста підключаються до новітніх(міжнародних) систем бронювання, що 
дозволяє підприємствам виходити на нові ринки та робити способи бронювання 
зручними, спрощеними [2, с. 93].

Готельно-ресторанний та туристичний бізнес багатоплановий,
а управління ним – складне завдання, яке потребує впровадження нових 
технологій, так як потрібно зацікавити клієнта, привернути його увагу, щоб 
гості обрали саме наші послуги. Управління будь-яким бізнесом сьогодні 
неможливе без активного використання інновацій, так як гості стають з кожним 
днем вимогливішими. Сьогодні набувають поширення наступні інноваційні 
рішення:

1. Є готелі, в який номери оснащені панелями під назвою Grow, вони 
кріпляться на зовнішній стороні фасаду і накопичують енергію сонця і вітру. 
Температура і вологість в будівлях регулюється у внутрішньому критому 
дворику – атріумі. Величезна стіна, чка виконана зі скла, періодично 
відкривається, щоб приміщення насичувалось морським бризом.

2. Деякі готелі обрали новітні сантехнічні рішення. Прикладом може 
стати наповнення ванни водою, яка льється зі стелі. В готелях також можуть 
бути «безшумні електронні дверні дзвінки». Персонал натискає на кнопку 
дзвінка біля дверей гостя, і у номері включається інфрачервоний сканер. Якщо 
сканер фіксує якийсь рух, з'являється електронний сигнал «не турбувати».

3. Як тільки гость входить до готелю, він стає одним з персонажів відео, 
що транслюється у вестибюлі і містить кадри з 2400 встановлених в готелі 
камер. В готелі немає ключів і номерів на дверях, тільки iPhone. Кожному 
гостю видається телефон (Apple) з технологією розпізнавання, за допомогою 
якого постоялець може потрапити у свій номер. З iPhone можна подзвонити в 
службу обслуговування номерів, також можна використовувати мережу 
інтернет і проглядати туристичну інформацію.

4. У деяких готелів, встановлений 24-дюймовий iMac, який виконує 
функцію «центру розваг».

5. Туристи в японських готелях і ресторанах можуть розраховуватися за 
надані послуги за допомогою відбитків пальців. Спеціально для цього
в аеропортах країни з’являться кіоски, в яких мандрівники зможуть 
зареєструвати свої відбитки, зв’язавши їх з банківською картою.

Інновації в готельному бізнесі є доцільними та ефективними за умови, 
для отримання прибутку, якщо вони приносять готелю додаткові доходи, 
забезпечують конкурентні переваги, підвищують долю ринку, вдосконалюють 
процес обслуговування.

Надання послуг гостинності належить до підприємницької діяльності. 
Тому впровадження інноваційних технологій в готельно-ресторанному
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і туристичному бізнесі забезпечує підприємствам конкурентні переваги
і відповідно – комерційний успіх. Правила конкуренції стають жорсткішими, 
що просто зобов’язує готельний бізнес впроваджувати інновації, тим самим 
значно покращувати якість обслуговування [1, с. 20].

Варто зазначити, що подальший розвиток готельно-ресторанного та 
туристичного ринку в Україні вимагає проведення ґрунтовних економічних
і маркетингових досліджень, основою яких може бути аналіз фактичних 
показників і тенденцій діяльності готельних підприємств. 

Звичайно ж, не можливо і без певних перешкод у процесі впровадження 
інновацій в готельному бізнесі. Зазвичай, серед основних бар’єрів є чимала 
плата за розробку інноваційної технології, витрати на достідження. І найбільша 
проблема, швидше за все, полягає в тому, що керівництво готелів в більшій мірі 
зацікавлені у фінансовій винагороді від готельного підприємства і не схильні до 
впровадження змін. Дуже важко пояснити власнику, що впровадження 
інноваційних технологій дасть можливість отримати значно більший дохід
в перспективі. Але правила конкуренції посилюються і сьогодні той, хто не 
зробив ставку на інновації, дуже серйозно програє в майбутньому.

Отже, інноваційні процеси – необхідна умова для підйому сучасного 
бізнесу.
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АКТУАЛЬНІ НАПРЯМИ ЗМІН В ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ
У даний час в Україні спостерігається відновлення і поступове зростання 

попиту на послуги гостинності після значного скорочення в 2014–2015 рр. Так, 
за даними державної служби статистики [1] у 2017 р. туроператори і турагенти 
надалі послуги 2,8 млн. туристів, що відповідно на 10,1 та 39,0% більше 
показників 2016 та 2015 років. При цьому найбільшими темпами зростають 
обсяги виїзного туризму. Так, за даними держстату у 2017 р. майже 2,3 млн. 
громадян скористалися послугами суб’єктів туристичної діяльності для 
закордонної подорожі. Це на 11,1% більше ніж у 2016 р. і на 39,0% – показника 
2015 р.

Також спостерігається зростання попиту на готельні послуги. За даними 
державної статистики в 2017 р. послугами готелів і аналогічних місць 
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розміщення скористалися 5135,2 тис. гостей, що на 2,0% більше ніж у 2016 р.
і на 20,0% перевищує показник 2015 р. 

Позитивна динаміка попиту на послуги гостинності обумовлена впливом 
таких чинників, як:

–покращення макроекономічного та макрофінансового стану, що обумовило 
поступове зростання реальних доходів населення. В свою чергу, це сприяє 
зростанню попиту на готельно-ресторанні і туристичні послуги;

–введення безвізового режиму з країнами ЄС у 2017 році стало вагомим 
поштовхом активізації туристичних потоків на європейському напрямі. Для 
подорожі достатньо мати біометричний закордонний паспорт і фінансовий 
ресурс;

–підвищення доступності послуг завдяки проникненню сучасних 
цифрових технологій у різноманітні сфери суспільної та економічної 
діяльності, лібералізації порядку здійснення операцій з іноземною валютою 
фізичними особами тощо.

У даний час вже поширені on-line сервіси з продажу авіаційних, 
залізничних, автобусних квитків, бронювання номерів в готелях та інших 
закладах колективного розміщення. У лютому 2019 р. набув чинності Закон 
України «Про валюту і валютні операції» [2], який, зокрема дозволяє фізичним 
особам здійснювати розрахунки в іноземній валюті з нерезидентами України, 
без будь-яких дозволів відкривати рахунки в банках за кордоном. 

Сьогодні громадянин України незалежно від місця перебування за 
наявності доступу до Інтернету може забронювати і оплатити номер в готелі, 
квітки на літак (потяг, автобус, паром тощо), екскурсії, медичне страхування. 
Це відкриває нові можливості перед закладами гостинності щодо розширення 
клієнтської бази, збільшення обсягів наданих послуг. Наприклад, готелі
і ресторани на своїх сайтах розміщують детальну інформацію про послуги, 
що надаються споживачам, пропонують переглянути віртуальний тур, 
ознайомитись із відгуками споживачів. Відвідувач сайту може відразу 
забронювати номер (зробити замовлення в ресторані). 

З іншого боку, розповсюдження on-line сервісів, лібералізація валютних 
операцій, візових формальностей створює відчутні складнощі в роботі 
підприємств гостинності, зокрема суб’єктів туристичної діяльності. Туристичні 
підприємства мають враховувати сучасні виклики. Важливо переконати 
потенційного клієнта, що для нього вигідніше, надійніше, безпечніше придбати 
туристичний продукт в туристичному підприємстві ніж відправлятися 
у подорож самостійно.

На нашу думку, сучасні тенденції в сфері гостинності спонукають 
заклади готельно-ресторанного і туристичного бізнесу до отримання 
конкурентних переваг за рахунок розширення асортименту наданих послуг, 
підвищення якості обслуговування, запровадження інноваційних технологій. 
Крім того, посилення конкуренції між закладами гостинності актуалізує їхній 
стратегічний вибір між наступними альтернативами:
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–зосередження на наданні ексклюзивних, високоякісних послуг, що 
дозволяє отримувати премію у вигляді доходу від продажу більш дорогої 
продукції;

–зосередження на наданні стандартизованих послуг. Передбачається 
застосування відпрацьованих технологій, які мінімізують витрати. Низькі ціни 
дозволяють збільшити обсяг реалізації послуг і отримати прийнятний прибуток.
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РОЗВИТОК ІНФРАСТРУКТУРИ КРАЇНИ ЯК ЗАПОРУКА 
ЇЇ УСПІХУ НА ТУРИСТИЧНОМУ РИНКУ

Туризм як галузь світового господарства, давно вважється найбільш 
прибутковою та такою, шо потужно розвивається. Її розвиток відіграє важливу 
роль у вирішенні різноманітних соціальних проблем, у багатьох країнах саме за 
рахунок туризму виникають нові робочі місця, підтримується високий рівень 
життя населення. І саме розвинена інфраструктура держави сприяє швидкому 
розвитку туризму, збільшенню кількості туристів, що приїздять до країни, 
появою нових робочих місць, покращенню іміджу країни у світі.

На прикладі однієї країни з добре розвиненою та якісною 
інфраструктурою можна визначити, що потрібно для досягнення успіху в сфері 
туризму. За даними іспанського Національного інституту туризму, в Іспанії 
налічуються 11 598 готелів, з яких 1 872 готелів ставляться до категорії 4-5 
зірок (це 16 % всіх іспанських готелів), пансіонатів на 125 тис. місць і кемпінгів 
на 1,2 млн. місць, у даному секторі працюють 144 тис. службовців. У цілому 
загальна кількість місць розміщення в Іспанії становить 1,04 млн., з яких 
86% належить готелям. Найбільшими перепонами кількість готелів лежить 
в Каталонії (1 197 готелів і готельних закладів), а Балеарські острови 
пропонують найбільше число місць розміщення (30 1957). До послуг туристів 
також 58,8 тис. ресторанів і 226 тис. барів, 172 майданчики для гольфу, 
27 гірськолижних станцій, 226 спортивних портів, призначених для занять 
вітрильним спортом. Туристів обслуговують 2 992 туристичних агентств 
з філіями [1].

Готельний сектор Іспанії добре розвинений і представлений об'єктами 
різного класу і різних форм власності. Існує кілька видів житла, що 
відрізняються один від одного за рівнем цін, місцем розташування та якості 
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послуг, що надаються, це: готелі, парадори, пансіоні, апартамент готелі, 
квартири, кемпінги і курорти.

Готелі Іспанії відповідно до міжнародних стандартів поділяються на 
категорії за кількістю зірок, від 1-ої до 5-ти. Загальна кількість готелів 5-ть 
зірок в країні невелика, найбільший обсяг з розміщення належить готелям 2-і та
3-и зірки, які дуже близькі за набором послуг. Послугами готельних закладів 
більше всіх користуються самі іспанці, хоча розрив скорочується з кожним 
роком. За статистикою розміщення подорожуючих в готельних закладах
у 2014 році 54 % мандрівників були самі іспанці. Найбільш високий відсоток 
завантаженості у тьрохзіркових готелів 71,31% з 372,4 тис. можливих місць,
за ними слідують чотиризіркові – 66% з 234,1 тис. можливих місць [2].

Парадори – готелі, що побудовані в національному стилі, зазвичай 
розташовуються в мальовничих місцях, користуються хорошою репутацією. 
Розміщуються в переобладнаних під готелі фортецях, замках, монастирях
і палацах, в будівлях, що мають історичну та архітектурну цінність. 
Це найбільш дорогий тип розміщення, по всій країні налічується близько 
86 парадорів.

Пансіони – маленькі готелі на 10-20 номерів, власником котрих преважно 
є одна родина (сімейний бізнес). Це недорогі готелі з домашньою атмосферою, 
які відносяться категорії від 1-ої до 2-х зірок.

Найбільший обсяг з розміщення належить апартамент готелям, типу 
житла від 1-ої до 4-х зірок, що являє собою номери-апартаменти, які 
складаються з однієї або більше кімнат і мають кухонне обладнання. 
Апартаменти істотно дешевше готельних номерів і такий тип розміщення 
особливо зручний для родин з дітьми.

В Іспанії налічується близько 800 кемпінгів, вони розташовані по всій 
території, але особливо багато їх уздовж узбережжя. Залежно від обладнання 
вони мають категорії від 1-ої до 3-х зірок. Крім того, практично по всьому 
узбережжю Іспанії пропонуються в оренду мебльовані квартири.

Іспанія має розвинену мережу транспортних комунікацій. Літак як 
і раніше залишається найпопулярнішим транспортним засобом для прибуття 
в країну. В Іспанії діють дві державні авіакомпанії – «Іберія» та «Авіаком», 
а також ряд невеликих приватних авіакомпаній, що працюють на місцевих 
лініях. У 2008 році 70% (34,3 мільйона) прибулих до країни здійснили свою 
подорож повітряним транспотром, 22% (10,8 мільйонів) по автошляхах, 
5% (2,5 мільйони) морським шляхом і 3% по залізниці. [3]

Внутрішня транспортна система Іспанії має радіальну структуру 
з великою кількістю головних автодоріг і залізничних ліній, що сходяться 
в Мадриді. Залізничні лінії в Іспанії експлуатуються державною компанією 
RENFE (Національна мережа іспанських залізниць). Потяги в Іспанії 
поділяються на кілька видів залежно від швидкості та рівня комфорту. Загальна 
протяжність мережі залізниць близько 22 тисяч км, з них близько чверті 
електрифікованих.
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У 1987 р. почалася реалізація 13-річного плану розвитку залізничного 
сполучення, і в 1993 завдяки субсидіям від ЄС була побудована перша 
високошвидкісна пасажирська лінія Мадрид – Кордова – Севілья, а потім 
відгалуження Кордова – Малага. Потяги, сконструйовані за останнім словом 
техніки, розвивають швидкість до 300 км/год.

На прикладі Іспанії наша країна може побудувати успішну туристичну 
інфраструктуру. Для цього потрібно розробити проект для залучення інвестицій 
та розробити закони які будуть спонукати до створення інфраструктури.

Регіоном подібним до іспанської Каталонії та місцем з якє гідне змін
є перлина українського туризму – Одеса. У місті вже є необхідні напрацювання 
у сфері побудови туристичної інфраструктури, це і великий морський порт, 
міжнародний аеропорт, будуються нові дороги, готелі. Проте все це тільки 
початок таких необхідних змін не тільки даного міста, а й усієї країни.
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ОСНОВНІ ІСТОРИЧНІ НАРИСИ РОЗВИТКУ ТУРИЗМУ 
Процес, початок якому було покладено виїздами на природу, перетворився

в організовані поїздки на далекі відстані. Фактично, туристичний бізнес, 
заснований на організованих поїздках, зародився ще в XIX ст., але організований 
туризм тільки після Другої світової війни став повноцінною галуззю промисловості. 
Згідно
з пануючими тенденціям у напрямку стандартизації туристичного продукту і його 
серійного виробництва, а також «монтажу» туристичних розваг, керівники 
туристичного бізнесу пропонували масовому споживачу організовані подорожі.

З таким підходом були тісно пов'язані процеси раціоналізації розмірів 
туристичних фірм, кооперації з іншими галузями економічної системи, а також 
формування ринків для реалізації продукту під назвою «подорожі».

Революція в розвитку туризму відбулася в XIX ст. завдяки появі залізниці
й судноплавства. Поїздки стали швидшими, дешевшими, зручнішими

www.tourspain.ru
www.espana.ru
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і доступнішими для широких мас населення. Процес індустріалізації змінив стиль 
життя і збільшив потребу у відпочинку після закінчення роботи. Початкова фаза 
сучасного туризму припадає на XIX ст. і для неї характерні такі риси:

- розвиток інформаційної структури, особливо поштової мережі; розвиток 
транспортної інфраструктури і застосування нових транспортних засобів 
(залізниці й судноплавства), збільшення швидкості переміщення та 
зниження вартості поїздок;

- зростання добробуту внаслідок індустріалізації і перші соціальні 
завоювання
у сфері вільного часу, особливо можливість використовувати відпустки, які, 
будучи тоді не оплачуваними, не стали масовим явищем.

Перша колективна подорож відбулася в 1841 р. її організатором був Томас 
Кук, який як голова англійського товариства тверезості намагався в такий спосіб 
протидіяти алкоголізму й залучати у своє товариство нових членів і прихильників. 
Шлях довжиною 10 миль пролягав із Лейстера в Лофборо, а під час 
залізнодорожньої поїздки 570 її учасникам під звуки музики пропонували чай 
і тістечка. Вартість поїздки була чисто символічна - один шилінг. Характер цієї 
поїздки ще не був комерційним, але новий бізнес розвивався досить швидко. 
Протягом 20 років, зі зростанням розмірів і фінансових масштабів, він відокремився 
в самостійну галузь, яка спочатку рекламувала свою продукцію безсистемними 
плакатами і малюнками, але невдовзі (в 1862 р.) з'явився перший каталог 
подорожей [1]. 

Термін «туризм» з'явився у Франції у ХVII ст.; у перекладі з французької 
мови дослівно означає: «мандрівка заради задоволення»; а турист – це людина, 
яка здійснює мандрівку. Деякі дослідники вважають, що цей термін має англійське
походження і з'явився у XIX столітті. 

Оскільки англійська і французька мови ґрунтуються на латині, то можна 
погодитися, що слово «туризм» походить від латинського tornus, що в перекладі 
означає: «рух по колу». Підтвердженням «англійської версії» походження слова 
«туризм» можна вважати той факт, що на початку XIX ст. в Англії побачила світ 
книга «Anecdotes of English language», в якій мандрівник був названий туристом. 

Але приблизно в той же час у Франції вийшов друком словник французької 
мови, який включав визначення туризму. Пізніше, у 1838 р. вийшли друком 
написані відомим французьким письменником Ф. Стендалем «Спогади туриста», 
що дає підстави деяким дослідникам вважати Ф. Стендаля «хрещеним батьком» 
слова «турист» [3] .

Ще в I в. до н.е. В Римській імперії виникли державні заїжджі двори, що 
знаходилися на відстані одного дня їзди на коні. Заїжджі двори розташовувалися
в містах і на головних дорогах, пo яким проїздили кур'єри і державні службовці
з Риму аж до Малої Азії і Галіциі.

Вже у стародавніх римлян була певна класифікація готельного господарства. 
Існували два типу «притулків» в провінції і в самому Римі: один з них призначався 
тільки для патриціїв (mansyonas), інший - для плебеїв (stabulyaryy). Під час поїздок 
римляни користувалися спеціальними картами - путівниками.
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Римський готель був житловими приміщеннями для мандрівників, стайні, 
колодязя, лавки з провізією. Готель був побудований з каменя і крейди. Деякі готелі 
обслуговували тільки офіційних осіб по спеціальним дипломам, які ті брали 
з собою під час подорожі. Ця традиція збереглася дотепер: існують спеціальні 
приміщення для особливо важливих персон в деяких аеропортах, портах, 
на вокзалу.

Передумови розвитку туризму сягають далекої давнини. 3000 років д н. е. 
стародавні єгиптяни вже плавали річкою Ніл, перевозячи величезні брили, з яких 
будували піраміди. Ранні фінікійці плавали Середземним морем до берегів 
сучасних Сирії та Лівану, щоб розмістити там свої колоні та розвивати торгівлю.

За Н.Ф.Реймерсом, туризм – це будь-яка подорож з метою відпочинку
і знайомства з новими регіонами й об'єктами, а О. О. Бейдик дає наступне 
пояснення цього терміна: туризм – це форма масового подорожування та 
відпочинку з метою ознайомлення з навколишнім середовищем, що 
характеризується екологічною, освітянською та іншими функціями.

Як бачимо, будь-яке визначення поняття «туризм» виключає момент 
отримання прибутку під час туристичної подорожі. Отже, туризм є популярною 
формою організації відпочинку, проведення дозвілля, пізнання рідного краю, 
навколишнього середовища, знайомства з історією, культурою і традиціями певної 
країни [2].

Таким чином, можна зауважити, що в усі часи туризм був і є перспективною 
галуззю. Використання в повному обсязі туристичного потенціалу дає можливість 
позитивно впливати на такі сектори як економіка, транспорт, торгівля, будівництво, 
виробництво товарів народного споживання, що буде сприяти зміцненню нового 
позитивного іміджу країни.  
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а також впровадження нових технологій приготування страв та обслуговування 
клієнтів обумовлюють динамічний розвиток ресторанного бізнесу.

Мега-трендом закладів ресторанного господарства є популяризація страв 
рослинного походження, оскільки більшість споживачі стрімко переходять на 
рослинні продукти. Так, згідно Минтелю [1] 31% американців практикують дні 
без м'яса; 35% − отримують більшу частину білка з інших джерел, ніж червоне 
м'ясо; 66% відвідувачів, які споживають продукти багаті на рослинні білки, 
вважають, що останні здоровіші білків червоного м'яса. 

Очікується, що в найближчому майбутньому попит на вегетаріанські 
опції буде рости на 10% щорічно. Усе більше ресторанів в 2019 р. почнуть 
включати такі опції рослинної їжі: веганський «сир» в гамбургерах, страви
з вегетаріанського м'яса, веганські або вегетаріанські заморожені десерти 
стануть більш поширеним явищем. Стейк-хаузи будуть збільшувати кількість 
овочевих страв, щоб завоювати прихильність вегетаріанців.

Трендом 2019 р. є новий продукт: м’ясо вирощене на основі клітинної 
технології в лабораторних умовах [2, с. 16].

За останнє десятиліття у споживачів розвинулася пристрасть до 
гіркого − кава, чорний шоколад, брокколі, брюссельська капуста, а тепер вже
і до кислого, завдяки популярності корейської їжі, зростаючому впливу 
філіппінських страв і персидської любові до кислого, яка стає актуальною зараз.

У зв’язку з цим трендом, що буде переважати в цьому році, є кухні 
майбутнього: філіппінська, корейська, індійська, китайська.

Вивчаючи трендові філліпінські страви, ми відчуваємо різні оцти
в тушкованих стравах, маринадах і соусах-діпах, навіть в севиче. Курка «адобо» 
в оцті − ключова національна страва. Кислий каламансі теж стає трендовим
[2, с. 17]. У новому модному ресторані «Sofreh» в Брукліні, можна скуштувати 
смажену курку з кислою мірікі і чорносливом.

Фуд-світ захоплює такі страви філіппінської кухні, як лумпа (пряний 
спринг-рол), сісігамі (страва приготовлена зі свинячої голови і печінки
з додаванням цитрусового соку), лонганіса (свиняча ковбаса зі спеціями), каре-
каре (тушковане м'ясо під горіховим соусом), фіолетовий ям (коренеплід 
коричневого кольору з фіолетовою серцевиною) використовується для 
фарбування інгредієнтів страв. 

«Ala Mar Kitchen & Bar» в Окленді, ресторан відомий своїми 
канджунськими стравами з морепродуктами, що подаються в боулах на сім'ю, 
переформатувався в fast-casual і тепер дзвінком повідомляє своїм гостям, що 
вони можуть забрати своє замовлення.

У «Chiko», сучаснішому китайсько-корейському fast-casual ресторані
в Вашингтоні, відвідувачам пропонують основні страви: пельмені зі свининою 
кимчи; смажений рис з сомом гарячого копчення по-сичуаньські; стірфрай
з бараниною і кумином; бріскет з солоним яйцем і маслом фурікаке [2, с. 18].

Індійська вулична їжа характеризується «змішаними» стравами: курча-
тандорі, буріто з гострим ягням або масала-піца з куркою, тікка-масала, тікка-
хумум. Поки індійська їжа залишається загадкою для більшості з нас, гастро-
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американські знахідки корейської кухні профінансовані урядом Південної 
Кореї в межах освітньої компанії на тему їжі. Саме тому кимчи (страва
з ферментованих овочів) і бібімбал (рис з різними добавками) стали відомі,
а американські шеф-кухарі почали використовувати корейські соуси: гочуянг 
(пряний соус, за смаком нагадує червоний чилі), умамі.

У Чикаго, ресторан «Parachute» пропонує страви корейської кухні в стилі 
ф'южн, такі як бібімбол з жовтого тунця з консервованим лимоном і тости
з сардинами, хріном і едамом. Ще більше страв ф'южн кухні подають у Сіетлі
в ресторані «Joule», у вигляді яловичого тар-тара з азіатською грушею і айолі
з тріски, а також осмінога з бок-чой і вінегретом з гарячим беконом.

Завойовують ринок закладів ресторанного господарства мережеві 
китайські ресторани. Hot рot по-сичуаньські: це повальне захоплення, що 
поширилось в китайських ресторанах та досягло малих і великих міст США. На 
стіл ставлять казанок з киплячим, вогненно-червоним від чилі і прянощів 
м'ясним бульйоном, відвідувач занурює в нього сирі овочі або будь-які білкові 
продукти на вибір, і доводить їх там до потрібного ступеня готовності. 
Ця страва для компанії, її гострота перетворює звичайну вечерю в запальний 
турнір.

Спосіб приготування dry pot це нове в напрямку приготування hot pot, але 
в цьому випадку продукт на вибір гостя готує шеф-кухар на суху, 
використовуючи замість киплячого бульйону безліч приправ. Смак виходить 
більш насиченим, особливо якщо занурювати шматочки в масло чилі. Залежно 
від ресторану, гості можуть продегустувати dry pot з яловичим шлунком, 
сомом, свинячими копитцями, качиним язичком або з більш звичними нам 
шматочками яловичини, курки, баранини або мідіями. Гострота в цих стравах 
обов'язкова. Dry pot вам запропонують в ресторані «Mala Project» у Нью-Йорку, 
в «Sizzling Gourmet» у Купертіно, в «Chef Pin» у Річмонді, в «Sichuan House» 
у Сан-Антоніо, в «Happy Dining» у Ірвіні і у нью-йорському фаст-кежуал 
ресторані «Peppercorn Kitchen» [2, с. 18].

Усе більшої уваги гостей fast-casual завойовує «Бінго» (популярна 
китайська вулична їжа). Бінго готується двох видів: чун-бінго − це плоскі 
пшеничні коржі з північної частини Китаю; чан-бінго − яєчні млинці на зразок 
крепів, в які зазвичай додають крекери для легкого хрускоту. Обидва види 
реалізують в форматі fаst-casual з традиційними або креативними начинками − 
зі смаками, що натякають на китайську «автентику».

«Junzi» − єдиний стартап, який продає домашні чан-бінго, загорнуті 
в стилі буріто, їх споживають в обід, вечерю або інший перекус.Компанія 
Mr. Bing, що володіє підприємствами ресторанного господарства в Нью-Йорку, 
пропонує гостям справжні смакові «бомби» − чан бінго: великі млинці з бобів 
мунг і борошна, змащені яйцем і покриті кунжутом, зеленою цибулею, хойсін, 
хрусткою пастою чилі, кінзою і хрусткими смаженими вонтонами, що 
готуються на очах відвідувачів. У бінго загортають качку, свинину барбекю або 
курку.
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Ресторани однієї страви знову в тренді відкриваються не тільки в Штатах, 
а і у Європі. Так у Нью-Йорку відкрився ресторан, що подає виключно 
кремовий сир, а «XO Marshmallow Café» у Чикаго пропонує зефірні тістечка, 
латте і афогато.

Щоб уникнути одноманітності, ресторани рясніють стравами з авокадо, 
все частіше відходячи від звичайного тосту. Так в Амстердамі з’явився перший
в світі ресторан «The Avocado Show», де авокадо є основою кожної страви.
У Лондонському літньому «Non-an» бар можна продегустувати авокадо
у темпурі. У Брукліні в «Avocaderia» пропонують тости, салати і смузі 
з авокадо.

У ресторані «Тар-тар» у Лісабоні користується небаченим попитом 
«Tartar-la», гостям пропонують три варіанти тар-тару з яловичини, з тунцю, 
оселедця, лосося і морського окуня.

Однією із трендових страв сьогодення закладів ресторанного 
господарства є «мейзмен» або «переплетена локшина»: в тарілку з невеликою 
кількістю пряного соусу з традиційними добавками викладається локшина, на 
яку кладеться: бекон, яйце, рикотта, білий буряк, гірчична зелень, лосось, 
камамбер, вершковий сир, пармезан, копчена свинина, масло чилі і тахіні, плюс 
всілякі традиційні японські начинки за смаком.

Відкрито десятки «кантін» «Taco Bell», що пропонують алкогольні ескімо, 
якими знамениті туристичні бари Нового Орлеана. Апарати з замороженим соком 
видають продукцію зі смаком маргарити, піна-колади і лимонаду, в які можна 
додати текілу, ром, горілку або віскі.

У закладах ресторанного господарства набувають популярності листя 
shiso. Знову в тренді їстівні квіти; квіткові настоянки на звичайній воді; 
конопля і канабіс в коктейлях, безалкогольних напоях, пиві; низько-калорійне 
веганське морозиво [2, с. 19].

Таким чином, ресторани з посадкою переходять у формат fast-casual, 
продовжуючи пропонувати високоякісні страви. Безумовно, ринок ресторанних 
послуг України має величезний потенціал і перспективи розвитку, а перейняття 
зарубіжного досвіду, в свою чергу, сприятиме становленню високорозвиненого 
ресторанного господарства в нашій країні, що буде об'єднувати у собі 
як міжнародні, так і національні риси.
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ОБҐРУНТУВАННЯ НАПРЯМІВ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ФУНКЦІОНУВАННЯ РИНКУ ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ УКРАЇНИ

В КОНТЕКСТІ ІНТЕГРАЦІЙНИХ ПРОЦЕСІВ
Наразі в Україні 2019 р. проголошено роком якості та досконалості

в туризмі. Оскільки, національний туризм прагне до більш позитивного виміру: 
туризм надає важливий стратегічний вплив на сталий розвиток кожного міста
і країни в цілому. Концепція стійкості і якості в туризмі стала взаємозалежною, 
тому туризм вимагає довгострокових стратегій і використовує природні, 
історичні, культурні та інші чинники, без яких зникає певна зацікавленість до 
обраного туристичного напрямку. Пoзицiювaння нaцioнaльнoгo ринку 
туриcтичних пocлуг, як прoвiднoгo єврoпейcькoгo туриcтичнoгo нaпрямку,
неoбхiднo здiйcнювaти шляхoм пoширення iнфoрмaцiї щoдo туриcтичнoгo 
бренду тa туриcтичних регioнiв Укрaїни нa мiжнaрoднiй aренi. Ефективність 
пoзицiювaння мoжливo зaбезпечити шляхoм пiдвищення oбiзнaнocтi нa двoх 
рiвнях: держaвнoму тa cпoживчoму. 

Держaвний рiвень передбaчaє, пo-перше, aктивне cпiврoбiтництвo 
Укрaїни з мiжнaрoдними тa регioнaльними туриcтcькими oргaнiзaцiями тa 
acoцiaцiями (UNWTO, WTTC тoщo), яке не пoвиннo oбмежувaтиcя лише 
пacивним членcтвoм, a бути зocереджене нa aктивнiй учacть укрaїнcьких 
делегaцiй aбo oкремих учacникiв (держaвних, cтудентcьких, бiзнеc) у прoвiдних 
мiжнaрoдних туриcтcьких кoнференцiях – The World Travel & Tourism Council 
Global Summit, UNWTO Awards Forum, World Tourism Conference, UNWTO 
International Conference on Tourism and Sports, UNWTO Conference on Tourism 
Development and Peace тoщo. Пo-друге, oбiзнaнicть тa пiдвищення iнтереcу 
iнoземних туриcтiв щoдo туриcтичних мoжливocтей Укрaїни, прoпoнуєтьcя 
здiйcнити iнiцiюючи прoведення держaвoю зaгaльнoвiдoмих мiжнaрoдних 
cпoртивних зaхoдiв, мiжнaрoдних пicенних феcтивaлiв тa кoнкурciв, 
oргaнiзoвуючи прoведення нaцioнaльних феcтивaлiв кiнo i теaтру, темaтичних 
виcтaвoк, ярмaрoк, гacтрoнoмiчних феcтивaлiв, мoдних пoкaзiв, 
теaтрaлiзoвaних шoу тoщo. 

Ефективнicть реaлiзaцiї другoгo нaпрямку безпocередньo пoв’язaнa
з зaхoдaми, що неoбхiднo зaпрoвaдити нa cпoживчoму рiвнi, якiй передбaчaє 
пoширення iнфoрмaцiї cеред пoтенцiйних iнoземних туриcтiв шляхoм рoзрoбки 
cучacнoгo мультимoвнoгo туриcтичнoгo caйту Укрaїни, рoзрoбки тa 
рoзпoвcюдження туриcтичнoї кaрти крaїни cеред iнoземних туриcтичних caйтiв, 
бюрo, aгенцiй, рoзпoвcюдження туриcтичнoгo прoмo-рoликa прo культуру тa 
туриcтичну cпaдщину Укрaїни нa мiжнaрoдних телевiзiйних кaнaлaх (National 
Geographic Channel, Discovery Channel тoщo), cприяння пocтiйнoму 
виcвiтленню iнфoрмaцiї щoдo нaцioнaльнoгo туриcтичнo-рекреaцiйнoгo 
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пoтенцiaлу у мiжнaрoдних туриcтичних тa темaтичних видaннях, здiйcнення 
ширoкoмacштaбнoї прoмoaкцiї щoдo пoпуляризaцiї мaйбутнiх пoдiй, зaлучення 
вoлoнтерiв з iнших крaїн cвiту для прoведення мiжнaрoдних зaхoдiв [1]. 

Зaпрoпoнoвaнi зaхoди, oкрiм дocягнення ocнoвнoї мети – пoзицiювaння 
нaцioнaльнoгo ринку туриcтичних пocлуг як прoвiднoгo єврoпейcькoгo 
туриcтичнoгo нaпрямку, дoзвoлять збiльшити в’їзнi туриcтичнi пoтoки, 
культивувaти тa aктивiзувaти пoдiєвий тa iвент-туризм, рoзбудувaти 
туриcтичну, трaнcпoртну, cпoртивну, рoзвaжaльну iнфрacтруктуру, пiдвищити 
зaйнятicть нacелення як пiд чac пiдгoтoвки тa прoведення мiжнaрoдних тa 
нaцioнaльних зaхoдiв, тaк i при пoдaльшoму oбcлугoвувaння збудoвaних 
oб’єктiв тoщo. Впрoвaдження cвiтoвoї прaктики фoрмувaння нoрмaтивнo-
прaвoвих тa кoнцептуaльних зacaд зaбезпечення cтaлoгo рoзвитку туризму 
шляхoм зacтocувaння мiжнaрoднoгo дocвiду в держaвнoму упрaвлiннi 
рекреaцiйнo-туриcтичнoю cферoю є ocoбливo aктуaльним у cвiтлi пocилення 
iнтегрaцiйних прoцеciв. При реaлiзaцiї iнтегрaцiйнoї cтрaтегiї рoзвитку ринку 
туриcтичних пocлуг Укрaїни ocoбливa увaгa пoвиннa придiлятиcя тaким 
питaнням cтaлoгo рoзвитку туризму, як змiнa клiмaту, ефективне упрaвлiння 
реcурcaми, cкoрoчення мacштaбiв бiднocтi, зрocтaння екoнoмiки, мoнiтoринг i 
зведення дo мiнiмуму негaтивнoгo впливу рoзвитку туризму i мaкcимiзaцiя йoгo 
пoзитивнoгo впливу. 

Oкрiм oбґрунтoвaних цiлей низкa мiжнaрoдних дoгoвoрiв, кoнвенцiй
i деклaрaцiй мiжнaрoдних acoцiaцiй тa oргaнiзaцiй фoрмують ocнoви 
зaбезпечення cтiйкoгo рoзвитку туризму у cвiтi, прoпoнують метoдoлoгiчну 
ocнoву прoведення oцiнки взaємoзв'язку мiж туризмoм i нaвкoлишнiм 
cередoвищем нa рiвнi нaцioнaльнoї екoнoмiки, рoзрoбляють кoнцепцiї 
викoриcтaння рaцioнaльних мoделей cпoживaння i вирoбництвa в рaмкaх 
cектoрa, cтрaтегiї пiдвищення енергoефективнocтi тa збiльшення викoриcтaння 
вiднoвлювaних джерел енергiї, деклaрують ocнoви cтaлoгo мaйбутньoгo 
туриcтичнoї гaлузi, нa ocнoвi врaхувaння пoтреб людей, плaнети i прибутку  
Зaлучення cуб’єктiв туриcтичнoї гaлузi дo викoриcтaння принципiв cтaлoгo 
рoзвитку туриcтичнoї гaлузi мoжливе нa пiдcтaвi cпiврoбiтництвa мiжнaрoдних, 
регioнaльних туриcтcьких oргaнiзaцiй тa нaцioнaльних oргaнiв викoнaвчoї 
влaди, щo зaбезпечують фoрмувaння держaвнoї пoлiтики у cферi туризму тa 
курoртiв. Пoширення нoрм тa принципiв cтaлoї рoзбудoви туризму нa 
нaцioнaльнoму рiвнi пoвиннo вiдбувaтиcя через мicцевi держaвнi aдмiнicтрaцiї, 
oргaни мicцевoгo caмoврядувaння, нaцioнaльнi oргaни викoнaвчoї влaди, щo 
зaбезпечують держaвну пoлiтику у cферi туризму, з урaхувaнням дocвiду 
тa oтримaння технiчнoї i кoнcультaцiйнoї дoпoмoги вiд регioнaльних 
тa мiжнaрoдних туриcтcьких oргaнiзaцiй [2].

В ocнoву взaємoдiї мiжнaрoдних, регioнaльних туриcтcьких oргaнiзaцiй тa 
нaцioнaльних oргaнiв влaди з питaнь туризму тa курoртiв щoдo зaбезпечення 
прaвoвих тa кoнцептуaльних ocнoв cтiйкoгo рoзвитку туризму неoбхiднo 
пoклacти наступні зaвдaння: 1) удocкoнaлення мiжнaрoдних cтaндaртiв тa 
нoрмaтивнo-прaвoвoї бaзи з питaнь cтiйкoгo рoзвитку туризму; 2) cприяння 
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iмплементaцiї мiжнaрoдних нoрм, cтaндaртiв i дoгoвoрiв нa внутрiшньo-
держaвнoму рiвнi; 3) рoзвитoк cпiврoбiтництвa тa пaртнерcьких вiднocин нa 
вciх рiвнях cвiтoвoгo туриcтичнoгo ринку; 4) здiйcнення oбмiну тa рoзпoдiлу 
технoлoгiчнoї, кoнcультaтивнoї, екcпертнoї дoпoмoги; 5) здiйcнення кoнтрoлю 
зa викoнaнням зoбoв’язaнь. 

У рaмкaх iнтегрaцiйнoї cтрaтегiї рoзвитку ринку туриcтичних пocлуг 
нaднaцioнaльнi туриcтичнi oргaнiзaцiї тa acoцiaцiї неoбхiднo рoзглядaти, 
нacaмперед, як мiжнaрoдну плaтфoрму для кooрдинaцiї бaгaтocтoрoнньoї 
cпiвпрaцi у гaлузi туризму, вcтaнoвлення пocтiйнoгo взaємoзв’язку з iншими 
крaїнaми-членaми; як джерелo нaукoвo- технiчнoї, кoнcультaцiйнoї, 
iнфoрмaцiйнo-iннoвaцiйнoї, метoдичнoї, прoектнoї пiдтримки рoзвитку 
туризму; як прoвiдний нaпрямoк фoрмувaння пoзитивнoгo туриcтичнoгo iмiджу 
тa aвтoритету держaви нa мiжнaрoднiй aренi тa пoзицiювaння нaцioнaльнoгo 
ринку як прoвiднoгo єврoпейcькoгo туриcтичнoгoрегioну; як джерелo 
iнвеcтицiйних прoпoзицiй тa фiнaнcoвoї пiдтримки реaлiзaцiї мacштaбних 
прoектiв рoзвитку нaцioнaльнoгo туризму тощо [3]. 

Зaлучення Укрaїни дo мiжнaрoдних туриcтcьких oргaнiзaцiй тa acoцiaцiй 
cприятиме вирiшенню глoбaльних, cтiйких, дoвгocтрoкoвих cтрaтегiчних цiлей 
рoзвитку туризму тa рекреaцiй, тoдi як учacть у мiжнaрoдних регioнaльних 
oргaнiзaцiях дoзвoлить зaбезпечити вирiшення cпiльних зaвдaнь тa прoблем
у гaлузi туризму, якi cтoять перед визнaченими крaїнaми регioнaльнoгo 
туриcтичнoгo прocтoру, a caме: прocувaння туриcтичнoгo прoдукту зa 
дoпoмoгoю прoведення cумicних прoгрaм з нaукoвих тa мaркетингoвих 
дocлiджень, cприяння cпiльнoї мaркетингoвoї кaмпaнiї держaв-членiв регioну; 
рoзрoбки прoгрaм cтaлoгo рoзвитку туризму, якi нaцiленo нa збереженнi 
прирoднoї i культурнoї cпaдщини регioну; cпрoщення прикoрдoнних, митних тa 
вiзoвих туриcтичних фoрмaльнocтей cеред крaїн-учacниць; фiнaнcувaння 
цiльoвих прoгрaм рoзвитку рекреaцiй, курoртiв тa туризму в регioнi тoщo. 

Cпiврoбiтництвo з мiжнaрoдними тa регioнaльними oргaнiзaцiями тa 
acoцiaцiями пoвиннo вiдбувaтиcя нa вciх рiвнях тa не oбмежувaтиcя лише 
держaвними oргaнaми влaди. Тaк, cиcтемнa взaємoдiя cуб’єктiв ринку 
туриcтичних пocлуг – туриcтичних пiдприємcтв у рaмкaх мiжнaрoдних 
aльянciв, coюзiв тa фoрумiв пiдприємцiв-лiдерiв туриcтичнoї гaлузi дoзвoлить 
зaбезпечити не лише привaтнi цiлi тa зaвдaння, a й cприяти пoширенню 
iнфoрмaцiї прo туриcтичний пoтенцiaл держaви в цiлoму, змiцнити її aвтoритет, 
пiдвищити oбiзнaнicть прo туриcтичнo-рекреaцiйнi мoжливocтi нaцioнaльнoгo 
туриcтичнoгo ринку. Нажаль, кризoвi явищa в екoнoмiцi Укрaїни aктуaлiзують 
питaння диверcифiкaцiї нaдхoджень дo держaвнoгo бюджету тa ВВП крaїни, 
викликaють термiнoву пoтребу пoшуку нoвiтнiх перcпектив тa вектoрiв 
рoзвитку зoвнiшньoекoнoмiчнoї дiяльнocтi держaви, щo призвoдить дo 
неoбхiднocтi кoнcтруктивнoгo нaукoвoгo переocмиcлення рoлi туриcтичнoї 
гaлузi в iнтегрaцiйних тa глoбaлiзaцiйних прoцеcaх, a тaкoж iнфoрмaтизaцiї 
cвiтoвoї екoнoмiки. 

Так, наприклад за 2018 рік, наразі маємо наступну статистику 
(не втішну): 
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– зменшення туристичного бюджету з 28 млн.грн. до 16,7 млн. грн;
– з 12 міжнародних туристичних виставок, в яких була запланована 

участь держави, Україна була представлена лише на 5;
– не було видано жодного примірника рекламно-інформаційної 

продукції;
– з 5 прес-турів для іноземних журналістів було проведено лише 3;
– не запрацював єдиний національний туристичний портал VisitUkraine;
– Україна не брала участі у жодній з Асамблей UNWTO, жодного

міжнародного заходу за участю чи під егідою Всесвітньої туристської 
організації в Україні проведено не було.

Таким чином, туриcтичний бiзнеc бaзуєтьcя нa ширoкoму викoриcтaннi 
дocягнень iнфoрмaцiйнoгo cуcпiльcтвa i є нaйбiльшим реципiєнтoм 
мiжнaрoдних iнвеcтицiй, iнтегрaцiя нaцioнaльнoгo ринку туриcтичних пocлуг 
дo cвiтoвoгo туриcтичнoгo прocтoру вимaгaє рoзрoбки iнтегрaцiйнoї cтрaтегiї, 
cпрoмoжнoї зaбезпечити cтвoрення відповідних умoв для мiжнaрoднoї взaємoдiї
у туриcтичнiй cферi, рoзвитку взaємoвигiдних тa пaритетних екoнoмiчних, 
тoргoвельних, диплoмaтичних вiднocин.
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ОБҐРУНТУВАННЯ ОБ’ЄМНО-ПЛАНУВАЛЬНИХ РІШЕНЬ 
ГОТЕЛЮ-ЛЮКС У МІСТІ КИЇВ

За останні два десятиліття національна індустрія гостинності зазнала 
величезних змін і руйнації. Які ключові тенденції неухильно змінюють галузь
і куди прямує готельний бізнес у майбутньому? Наразі, в умовах значної 
нерівномірності розвитку України необхідно особливу увагу приділяти 
розробці регіональних стратегій розвитку готельного господарства, 
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спрямованих на підвищення конкурентоспроможності й економічної 
ефективності регіональних готельних комплексів, що й обумовило вибір 
проблематики дослідження.

Київ – потужний історико-культурний центр, де розташовано понад 
2 тисяч пам’яток історії та культури, з них 39 пам’яток світового значення, 
понад 100 музеїв, крім того туристичною діяльністю займаються більше
2500 підприємств – близько 24% від загальної кількості підприємств 
туристичної галузі в Україні. Привабливість міста Києва визначається, крім вже 
зазначених складових: наявністю туристичних об’єктів, що внесено до Списку 
світової спадщини ЮНЕСКО, а також наявністю найбільшого в державі –
готельно-туристичного комплексу (у місті функціонує 182 колективних 
закладів розміщення, з низ 133 готелі (5,4% від загальної кількості готелів 
України)). Окрім того, готельний комфорт є головним предметом 
зацікавленості туристів [3].

Враховуючи існуючу тенденцію по збільшенню туристичних потоків та 
системне виконання заходів міської цільової програми розвитку туризму, 
можна очікувати, що Київ у 2019 році відвідають 5 мільйонів туристів 
(як внутрішніх, так й іноземних), у 2020 – 5,5 мільйона, у 2021 слід очікувати 
6 мільйонів туристів. Згідно з розрахунками, представленими у програмі, 
бюджет міста Києва у 2021 році отримає понад 33 млн грн туристичного збору. 
Це більше ніж у 2016 році в 1,8 рази. Наразі, за даними досліджень, кожен 
іноземець в Києві витрачає в середньому 3200 гривень (100 євро) в день. 
Внутрішній турист – 700 гривень. Таким чином, слід негайно долучатись до 
об’ємно-планувальних рішень готельно-ресторанних комплексів міста Київ [2]. 

Сучасний готель-люкс покликаний створити комфортабельні умови для 
проживання гостя і надати йому ряд додаткових послуг. Основні засади, 
прийняті до уваги при проектуванні та спорудженні будівлі готелю-люкс: 
будівля (або комплекс будівель) повинні органічно вписуватися в навколишнє 
середовище, зберігаючи особливості міського чи сільського ландшафту; слід 
враховувати природно-кліматичні чинники, температуру і вологість повітря, 
кількість опадів, швидкість і напрям вітру тощо; планування будівлі повинна 
забезпечувати раціональну організацію обслуговування і відповідний комфорт 
проживаючим, відповідати функціональним вимогам (зручність під'їзду до 
будівлі, близькість магістралей); будинок має відповідати естетичним, 
технічним, санітарно-гігієнічним, екологічним нормам. 

Об'ємно-планувальне рішення – взаєморозташування приміщень на 
поверхах, що з'єднано комунікаційними приміщеннями у певну форму будівлі. 
Усі готельні підприємства складаються з житлової та громадської частин. 
Для ефективної планувальної організації різні приміщення готелю групують 
за функціональними ознаками, що дозволяє організувати між ними 
чіткі технологічні взаємозв'язки, що відповідають санітарно-гігієнічним
і протипожежним вимогам, що сприяють зручності експлуатації готелю, 
а також підвищують комфорт проживання. Функціональні схеми готелів 
будуються з урахуванням складних технологічних процесів, що протікають 
в готелях [1].
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Таким чином, в умовах становлення ринкової економіки подальший 
розвиток готельного господарства вимагає підвищення конкурентоспроможності
готельних підприємств на внутрішньому й світовому туристському ринку. Київ 
часто позиціонують як місто для відвідання на вихідні, але потрібно розширяти 
пропозиції для туристів і подовжити час їхнього перебування в українській 
столиці. Стратегія на роки – перетворити Київ на туристичний центр, місто для 
обов’язкового відвідування подорожуючими Європою, а також «стартовий 
пункт» для далекомагістральних туристів із країн Азії, які прямують до Європи. 
Однак, неможливо розробити пропозиції, єдині для усіх готельних підприємств, 
які забезпечили б гарантований успіх. Рекомендації з удосконалення та 
розвитку готельного господарства найбільш доцільні для кожного конкретного 
ринку (міжнародного, внутрішнього, регіонального, місцевого). 
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АНАЛІЗ ГАСТРОНОМІЧНО ПРИВАБЛИВИХ МІСЦЬ 
МІСТА КИЄВА

2019 рік в Україні проголошено роком якості та досконалості в туризмі, 
тому, загальна стратегії розвитку та реалізації туристичного продукту України 
прагне до більш позитивного виміру: туризм надає важливий стратегічний 
вплив на сталий розвиток як кожного міста, так й країни в цілому. У сучасному 
світі туризм – це багатогранне явище, що є тісно пов’язаним із економікою, 
історією, географією, архітектурою, медициною, культурою, спортом та 
іншими науками. Туристичну галузь закономірно вважають однією з найбільш 
швидкозростаючих галузей світової економіки XXI ст. 

Сучасного мандрівника стає все складніше здивувати білим піском, 
блакитними узбережжями, пам'ятниками архітектури та гірськолижними 
курортами. Тому, гастрономічний туризм як можливість спробувати щось нове
і випробувати яскраві емоції набирає все більшої популярності. І це не 
випадково, адже знайомство з місцевою кухнею є невід'ємною складовою
будь-якого відпочинку.
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В українській туризмології немає єдиного термінологічного визначення 
цього виду туризму. Зустрічаються терміни «кулінарний туризм», «винно-
гастрономічний туризм», «пивний туризм», «гурман-тури», «гастрономічний 
туризм», «гастро-тури» тощо. 

Тобто, гастрономічний туризм – це вид туризму, пов’язаний
з ознайомленням із виробництвом, технологією приготування та дегустацією 
національних страв і напоїв, а також кулінарними традиціями народів світу [1].

Всесвітня асоціація гастрономічного туризму визначає гастрономічний 
туризм як подорожі з метою отримання аутентичного досвіду, заснованого на 
культурі споживання їжі або напоїв; відкритті унікальних місць та їхньої 
культури через національну кухню [2].

Асоціація ділового туризму України та Центр розвитку туризму провели 
презентацію одного з кращих закладів української кухні у столиці України місті 
Києві – «КИЇВСЬКОЇ РЕБЕРНІ». До складу учасників входили: провідні 
туроператори України у сегменті ділового туризму – Dinadis, Blue Chip, Dream 
Haus, Elite Tours, Global Travel Solutions, Lumiere travel, Mice Travel, Milend, 
New Logic, «Київський Супутник». Модератор заходу – Михайло Поплавський, 
зазначив чимало цікавих ідей щодо співпраці, зокрема у підготовці персоналу 
для готелів та туристичних операторів, чим власне вдало наразі займається 
Київський Національний Університет Культури і Мистецтв.

Серед переваг гастрономічного туризму називають такі: тією чи іншою 
мірою він є складовим елементом усіх турів. Але, на відміну від інших видів 
туризму, ознайомлення з національною кухнею стає головним мотивом, метою 
та елементом гастрономічної подорожі; сприяє просуванню місцевих 
господарств і виробників продовольчих товарів, підприємства туристичної 
інфраструктури (готелів, закладів харчування тощо); не носить характер 
сезонного відпочинку, для будь-якої пори року можна підібрати відповідний 
тур; популяризує національні (місцеві) кулінарні традиції; умови для його 
розвитку мають абсолютно всі країни та регіони, що є унікальною та відмінною 
рисою даного виду туризму [3]. 

Кращий спосіб познайомитися з культурою країни – спробувати 
її на смак!

Справжній гурман завжди зможе знайти місця, де особливим чином 
готують ті або інші страви, особливо у столиці України – Києві.

Київська кухня – зберігає давні монастирські секрети і козацькі рецепти, 
поєднує страви української та єврейської, польської та грузинської кулінарних 
традицій, а також безліч інших національних, нетрадиційних кухонь світу.

Туристам надається можливість скуштувати одні й ті ж самі страви,
у різних закладах, і зрозуміти для себе, де готують смачніше та яке місце більш 
привабливе.

В деяких ресторанах, окрім дегустації страв і напоїв не лише розказують 
про особливості місцевої кухні, але й демонструють технологію приготування 
страв.
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У Києві є безліч закладів ресторанного господарства, що представляють 
різні національні кухні, як от: українська; італійська; азіатська; французька;
грузинська; індійська тощо.

Деякі з київських смаколиків стали брендами, відомими на весь світ. 
Але є і такі, які можна спробувати лише знаючи правильні місця.

Також,у місті Києві проходять гастрономічні фестивалі, наприклад:
«Вулична їжа» червень-серпень м. Київ.
Ярмарок «Sweets&Gifts» 17–18 грудня м. Київ.
Маркет «Всі. Свої Гастрономія. М’ясний листопад» 26–27 листопада 

м. Київ.
Фестиваль солодощів «SWEETs Fest» 17–18 грудня м. Київ.
Фестиваль односолодових віскі «Whisky Dram» 12 листопада м. Київ.
Наразі Україна має низку гастрономічних заходів, що створює 

передумови для розвитку гастрономічного туризму.
Слід зазначити, що гастрономічний туризм на сучасному етапі активно 

розвивається у м. Києві, не тільки традиційними засобами, але й організаціями 
різних арт-заходів, відкриттям закладів з цікавою тематикою та напрямками 
роботи, що дозволяють популяризувати не тільки національну кухню, але
й кухню інших країн світу. Зв'язок гастрономії та туризму сприяє збільшенню 
припливу туристів, сприяє подовженню перебування туристів, збільшує 
прибуток від туризму. Сприятливими факторами для популяризації 
гастрономічного туризму у столиці є мультинаціональність регіону, наявність 
ресурсної бази та розвинена інфраструктура.
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РЕСТОРАНИ РІЗНОЇ ПРОДУКТОВОЇ КОНЦЕПЦІЇ
Готельний та ресторанний бізнес є складовою індустрії гостинності. 

Сфера ресторанного бізнесу в Україні характеризується динамічним розвитком 
та стає важливим чинником культурного та економічного розвитку країни. 
Варто зазначити, що індустрія гостинності є важливим чинником економічного
та соціально-культурного розвитку країни. 

http://www.worldfoodtravel.org
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Головними чинниками, на нашу думку, становлення та розвитку 
ресторанної сфери є: соціальні. Розвиток суспільних відносин зумовив 
демографічні та міграційні процеси, необхідність системи засобів гостинності 
для їхньої реалізації; економічні. Збільшення доходів населення, значний 
економічний потенціал окремих регіонів і центрів зумовлює розвиток 
туристично-рекреаційних комплексів і насамперед розвиток сфери гостинності; 
культурні. Особливості ментальності, культури, релігії вплинули на потреби, 
мотиви гостей; науково-технічний прогрес. Використання досягнень науки
і техніки зумовило зміну форм та методів функціонування засобів гостинності –
використання новітніх технологій, технічних засобів, інформаційних систем
у їхній діяльності; політичний. Система законодавчих і нормативних принципів 
держави зумовлює вплив на комплекс функціональних характеристик засобів 
гостинності, будівництво і умови оснащення засобів розміщення, створення 
корпоративних форм організації; природно-ресурсний; історичний. 
Відобразився в еволюції форм і методів організації засобів та сфери гостинності 
в цілому та зміну одних історичних форм засобів та методів гостинності 
іншими.

У процесі вирішення актуальних питань дослідження застосовувались 
наукові методи: узагальнення, аналізу та синтезу, що в цілому дозволило 
визначити та обґрунтувати сучасні тренди ресторанного бізнесу, а саме 
становлення і розвиток концептуальних закладів ресторанного господарства. 
Інформаційною базою дослідження є роботи вітчизняних вчених, інтернет-
джерела та результати особистих досліджень діяльності закладів ресторанного 
бізнесу, що функціонують на вітчизняному ринку. Значний вклад у дослідження
цієї теми внесли Байлик С. І., Балашова Є. А., Поплавський М. М., Русавська В. А., 
Верезомська І. Г.

Для популяризації столиці та України в цілому розвиваються різноманітні 
концептуальні ресторани, наприклад: A-la cart – обслуговування по меню, 
виключаючи варіанти сетів, спеціальних пропозицій, знижок та інше. Take
away – обслуговування «на винос». Шведський стіл – великий вибір страв по 
фіксованій ціні. Страви сервіруються на спеціальних столах-шефендешах, гості 
обслуговують себе самі. Офіціанти можуть запропонувати напої та прибрати 
столи. Єдина ціна – гості за фіксовану суму можуть обрати декілька страв. 
Відкрита кухня – формат, в якому страви готуються на очах у гостей: кухня 
може бути відділена склом або не відокремлена взагалі. Також в залі може 
знаходитись гриль чи відкритий вогонь на літній терасі, тощо. Банкетний 
ресторан – заклад, який спеціалізується на проведенні різних заходів сімейного 
чи корпоративного формату.

Також є ресторани з різною продуктовою концепцією: вегетаріанські 
страви, стек-хаус, пивний ресторан, мексиканська, італійська, китайська, 
єврейська, бельгійська, французька кухні та інші. Завдяки цьому українці 
чи іноземні туристи можуть відвідати різні концептуальні ресторани та 
скуштувати фірмові страви та напої іншої країни світу [1].
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Пишним цвітом розквітли заклади, які раніше були рідкістю, –
концептуальні, з вигадкою, з цікавою ідеєю. Причому вони представлені
в форматі середньоцінової і навіть нижньоцінової категорії. Активно 
розвиваються заклади середньоцінового формату із середнім чеком 200–350 грн 
для Києва і 100–200 грн для регіонів. Таку суму представники середнього класу 
готові витрачати 1–2 рази на тиждень на харчування поза домом. Один з таких 
яскравих концептів реалізував власник мережі кав’ярень «Чашка» Ігор 
Сухомлин, відкривши «Невинний бар», де можна вранці і вдень випити кави, 
а ввечері – вино [1]. Андрій Худо та Юрко Назарук, співвласники холдингу 
емоцій !Fest, побачивши, що у Львові мало барів, відкрили монопродуктовой 
барний концепт у невеликому приміщенні на 40 м2 «П’яна вишня». 

А в бар «У ребро», відкритий Євгеном Вишневським у столичному 
мікрорайоні Оболонь, приїжджають спеціально заради фірмових страв, 
як і в “Рибу у вогні” (відомого одеського ресторатора Сави Лібкіна) [2].

Мережа ресторанів «Батьківська Хата» здійснила ребрединг, підхопивши 
актуальний тренд, розвиваючи формат страв з вогню, коли гості мають 
можливість доторкнутися до легенди, побути з нею в одному приміщенні.
І вгадали: тематичні ресторани «Київська реберня» із власною концепцією та 
антуражем, користуються неабиякою популярністю серед киян та гостей міста. 
Нині реберня є одним із найпопулярніших закладів мережі [3]. Саме завдяки 
монопродуктовій кухні: головна страва – реберця та супутні продукти. 
Оскільки ресторан відвідували багато іноземних туристів з Німеччини, Франції, 
Кореї, Ізраїлю та інших країн. 

Варто зазначити, що чекати такого зростання кількості невеликих 
столичних концептуальних ресторанів у 2019 р. не доведеться. Пояснюється це 
тим, що столичні ресторатори зіштовхнулися з дефіцитом вільних приміщень, 
придатних для відкриття закладу в центрі й біля станцій метро в мікрорайонах. 
Відкриваються поодинокі концепти. Активніший розвиток мереж демонструє 
середній сегмент. 
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ЯКІСТЬ ПОСЛУГ У ЗАКЛАДАХ ГОСТИННОСТІ УКРАЇНИ –
ПРОБЛЕМИ І РОЗВИТОК

Індустрія гостинності є візитною карточкою України та показником її 
соціально-культурного та економічного розвитку. Тому її розвиток є важливим 
елементом інтеграції українського туристичного ринку в європейський бізнес
і культурне середовище [2, с. 174]. Саме ця галузь сьогодні набуває швидких 
темпів розвитку. Щоб встояти на ринку та втримати існуючі позиції, потрібно 
шукати нових шляхів поліпшення фінансово-економічного стану. Постійно 
виникає необхідність знаходити нові варіанти вдосконалення процесу 
обслуговування споживачів готельно-ресторанних підприємств для успішного 
існування на ринку та підвищення прибутку. Якість обслуговування –
невід'ємна складова ефективності роботи закладу ресторанного господарства, 
завдяки якій можливо втримати споживача.

Згідно нормативної документації якість послуги – сукупність 
характеристик послуги, що визначає її здатність задовольняти встановлені або 
передбачувані потреби споживача.

Якість може розглядатись як технічна та функційна. Технічна якість 
стосується матеріальної складової послуги. Це якість архітектурно-
планувальних рішень, стану торговельних приміщень, якість процесу надання 
послуги, обслуговування, які забезпечують задоволеність встановлених або 
передбачуваних потреб споживача [1].

Управління якістю продукції та послуг відіграє все більш помітну роль
у сучасних системах управління підприємствами ресторанного та готельного 
типів, оскільки якість є найбільш вагомим інструментом конкурентоспроможності
послуг. Кожне підприємство готельно-ресторанної сфери повинно гарантувати 
клієнтам чистоту, гігієну, чітке обслуговування, особисту безпеку та безпеку 
майна клієнтів [5].

Якість сервісу можливо поліпшити в рамках єдиної системи керування 
сервісом у компанії – системи сервіс-менеджменту. Щоб поліпшити якість 
обслуговування в компанії, необхідно створити центр відповідальності системи 
сервіс-менеджменту, що координує роботу в рамках компонентів, Головна 
вимога при поліпшенні якості обслуговування – це створення єдиних 
стандартів, що виключають двояке тлумачення.

Стандарти обслуговування є фундаментом, на якому будуються система 
навчання персоналу. Зміст стандартів кладеться в основу програми навчання,
і навіть форми навчання можна підбирати виходячи зі змісту стандартів. 
Система навчання персоналу повинна бути комплексною, тобто, містити 
не тільки навчання персоналу стандартам обслуговування споживачів, але 
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і навчання технічним знанням про товар, послугу, правилам надання послуг у 
галузі, визначеним законодавчо, правилам роботи на підприємстві.

Навчання персоналу в ході впровадження системи сервіс-менеджменту 
відбувається в декілька кроків:

– одноразово для всіх співробітників на етапі впровадження;
– повторно для співробітників у рамках підвищення кваліфікації або 

роботи з відстаючими співробітниками;
– у рамках програми адаптації для нових працівників компанії.
Програма контролю. Навіть самий навчений персонал і досконалі 

стандарти сервісу не гарантують якісного обслуговування споживачів – без 
програми контролю виконання стандартів і надання зворотного зв'язку 
персоналу. Контроль, як одна з основних функцій менеджменту, повинний бути 
системним і об'єктивним. 

Доцільно використовувати систему комплексної мотивації – матеріальну
і нематеріальну. У ході розробки матеріальної частини системи мотивації 
необхідно чітко збалансувати усі складові винагороди відповідно до цілей 
підприємства. Формула розрахунку заробітної плати повинна бути прозора
і відома співробітнику, інакше левова частка мотивуючого ефекту буде 
упущена. Тому система нарахування винагороди повинна будуватися на 
результатах контролю, що відомі і відкриті для персоналу.

Корпоративна культура і внутрішній PR сервісу. Важливо, щоб кожен 
співробітник, відповідальний за обслуговування споживачів, від «переднього 
краю» до топ-менеджменту, вірив у значимість сервісу як стратегічного 
пріоритету компанії, причому вірив щиро і на практиці. Вирішити цю задачу 
покликаний «п'ятий елемент» системи сервіс-менеджменту – внутрішній
PR якості обслуговування і формування корпоративної культури, орієнтованої 
на сервіс [3].

Таким чином, покращення якості послуг на підприємствах готельно-
ресторанного бізнесу ефективне за умови практичного впровадження 
наступних етапів:

– обгрунтувати співробітникам підприємства мету покращення якості 
обслуговування на підприємстві. якщо співробітники не будуть сприймати мету 
змін, є імовірність, що вони не захочуть брати участь у змінах, будуть 
пручатися новим підходам.

– донести, до персоналу план впровадження стандартів обслуговування 
споживачів, що включає навчання й оцінку знань і навичок виконання 
стандартів.

– повідомити методику контролю виконання співробітниками стандартів 
на робочих місцях, повідомити мету і необхідність проведення програми. 

– детально роз'яснити нову систему мотивації;
– визначення ключових факторів успіху, проаналізувавши попит та 

конкуренцію; 
– визначення основних напрямів інноваційної діяльності, якщо в цьому

є потреба; 
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– розробка довгострокових чи стратегічних планів у сфері гостинності.
Правильно зкоординоване управління якістю послуг, що надаються,

є одним із факторів підвищення рівня обслуговування клієнтів, забезпечення 
економічної безпеки, прибутковості підприємства. 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Наказ Міністерства економіки України N 295 від 22.07 «Про 

затвердження Методичних рекомендацій  щодо забезпечення якості та безпеки 
товарів і послуг підприємств ресторанного господарства». URL: 
https://zakon.rada.gov.ua/rada/show/v0295665-08

2. Вовк І. П., Григорович В. П., Островська Г. Й. Визначальна роль 
індустрії гостинності у розвитку туризму та шляхи підвищення ефективності
її функціонування : Матеріали науково-практичного семінару 
„Особливості розвитку соціального бізнесу в умовах інтеграційних 
перетворень“, 17 жовтня 2017 року. Т. : ТНТУ, 2017. С. 19–20.

3. Дубодєлова А. В. Система управління якістю готельних послуг: 
методологічні аспекти . URL: http://vlp.com.ua/files/20_30.pdf

4. Коваленко Н. О. Інноваційні напрямки розвитку індустрії 
гостинності в Україні. Європейські перспективи. 2015. Вип. 7. С. 175.

5. Томаля Т. С., Щипанова Я. І.. Управління якістю в готельно-
ресторанному бізнесі. Економіка. Управління. Інновації. 2014.  № 2. С.3

6. Фоменко А. Якість продукції та шляхи її покращення. Участь молоді у 
розвитку економіки та суспільства України : матеріали VІ Всеукраїнської 
науково-практичної конференції студентів, аспірантів та молодих учених,
Київ, 19-20 березня 2015 р. : тези доповідей. К.: НУХТ, 2015.  С. 141-144.

Яловенко К.Д., магістрант,
Дьяченко Р.В., канд. мистецтвознавства,

ПВНЗ «Київський університет культури»,
м. Київ, Україна

ДИВЕРСИФІКАЦІЯ ЯК СПОСІБ ПІДВИЩЕННЯ ЕФЕКТИВНОСТІ 
ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО ГОСПОДАРСТВА

Диверсифікація готельних послуг допомагає підприємству виділитись 
серед конкурентів і зорієнтуватися на комплексне задоволення максимальної 
кількості потреб клієнтів. Диверсифікація визначається як розширення послуг
і здебільшого здійснюється в спортивно-оздоровчих, торговельних, 
розважальних напрямках.

Для того, щоб розглянути позитивний вплив диверсифікації на результати 
діяльності підприємства, необхідно визначити сутність цього  поняття.

Сам термін «диверсифікація виробництва» економісти трактують
по-різному. Вважають, що слово «диверсифікація» походить від латинського 
diversus – різний, віддалений та facer – робити. Поняття «диверсифікація»
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у «Економічній енциклопедії» за редакцією професора Мочерного С. В. 
трактується як процес розширення номенклатури продукції, яку виробляють 
окремі підприємства та об'єднання [3]. «Диверсифікація, вказують автори 
видання, існує у двох основних формах:

1) розширення асортименту послуг, організація випуску нових видів 
продукції в межах «власної» галузі, тобто збільшення числа модифікацій 
певного виду товару,  які задовольняють попит окремих груп споживачів…;

2) вихід за межі основного виду діяльності, проникнення в нові галузі 
та сфери господарства» [3].

В економічній літературі виділяють такі напрями диверсифікації 
готельних підприємств:

– концентричну – розширення номенклатури продуктами, послугами, 
схожими на ті, що є;

– горизонтальну – поповнення асортименту продуктами, послугами, не 
пов’язаними з тими, що вже є, але можуть викликати інтерес в існуючої бази;

– конгломеративну – поповнення асортименту продуктами, що не мають 
відношення ні до вживаних технологій, ні до існуючих ринків [1].

Основною причиною диверсифікації, зазвичай, є прагнення відійти від 
надмірної залежності від одного товарного ринку і переорієнтувати діяльність 
підприємства на інші, більш перспективні ринки.

Більшість підприємств готельної сфери, що починали свою діяльність
в якості вузькоспеціалізованих підприємств, з плином часу приймають рішення 
про диверсифікацію своєї діяльності. Ця необхідність викликана неможливістю 
досягнення підприємством своїх цілей в рамках існуючого бізнес-портфеля, 
недостатністю прибутку для реалізації планів з розширення діяльності. 
У даному дослідженні був узагальнений досвід розвитку готельного господарства, 
розглянутий в роботах Кускова А. С., Отнюкова М. С., Черняєва Т. І. та ін.

Саме через свої особливості і нюанси диверсифікація виробництва стала 
на сьогодні актуальною темою для вивчення. Теоретичні та науково-методичні 
основи досить повно розглянуті в працях вітчизняних і зарубіжних авторів, 
зокрема І. Ансоффа , А. А. Томпсона , Г. Я. Гольдштейна, А. М. Аронова, 
Г. І. Немченко, М. Паскьє, Т. Коно, В. Коноплицького, М. Д. Корінько , 
О. О. Цогли, М. В. Міньковської, В. Г. Габаліса, Ю. Б. Іванова та ін. Роботи цих 
учених в основному присвячені таким питанням, як стратегія диверсифікації
і методи її проведення, збалансованість асортиментного портфеля, проблеми
і особливості управління диверсифікованим підприємством, його фінансова 
стійкість.

Підприємства готельно-ресторанного бізнесу при обслуговуванні 
туристів та інших категорій громадян повинні забезпечити не лише високий 
рівень комфорту проживання, але й постійно підвищувати рівень сервісного 
обслуговування клієнтів, пропонувати широкий вибір додаткових та супутніх 
послуг, в тому числі інформаційні, побутові, посередницькі, послуги бізнес-
центру, організації дозвілля, що відповідають світовим стандартам, обумовлені 
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необхідністю надання високоякісних послуг, зниженні витрат, координації 
персоналом, проведення маркетингових досліджень ринку готельних послуг [2].

Ринкова конкуренція та зростаючі вимоги клієнтів зробили розвиток 
диверсифікації послуг неминучим і динамічним, тому готельні заклади 
постійно намагаються модернізувати і урізноманітнити свої послуги. 
Проведений аналіз світового досвіду в сфері готельної індустрії показав, що 
диверсифікація найбільш продуктивна, коли досягається синергетичний ефект, 
який виражається в об'єднанні взаємодоповнюючих одиниць, що приносять 
прибуток і управлінських можливостей, при цьому необхідний ретельний відбір 
послуг, сегмента ринку.

В сучасному світі головною проблемою у сфері готельно-ресторанного 
бізнесу є величезна конкуренція. Ринок дуже агресивний, пропозиція 
випереджає попит, тому готелям важко відстоювати свої інтереси. У цьому 
випадку тільки поліпшення якості обслуговування і пропозиція особливих 
послуг можуть врятувати становище [4].
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