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Секція 2
ТЕОРЕТИЧНІ ТА ТВОРЧІ ПРОБЛЕМИ

РОЗВИТКУ МИСТЕЦТВА У СУЧАСНИХ УМОВАХ

Оборська С. В., канд. мистецтвознавства, доц.,
доцент кафедри івент-менеджменту

та індустрії дозвілля,
Кравчук Ю. М., аспірант,

Київський національний університет
культури і мистецтв,

м. Київ, Україна

ЄВРОПЕЙСЬКЕ ПЛАКАТНЕ МИСТЕЦТВО 
ПОЧАТКУ ХХ СТОРІЧЧЯ

Початок ХХ сторіччя став переломним моментом в історії масової 
комунікації. Візуальні образи проникають у всі сфери суспільного життя. 
Завдяки своїй ефективності зображення витіснило текст. Саме в цей час з’явились 
справжні шедеври плакатного мистецтва [2]. Інтерес до вивчення проблеми 
плакатного мистецтва з’явився серед дослідників практично одночасно зі 
становленням самого плаката – в кінці ХІХ на початку ХХ сторіччя. 

Актуальність дослідження зумовлена художньою цінністю плакатного 
мистецтва зазначеного періоду, адже вперше творчість художників вийшла за 
межі полотен на стінах музеїв, колекцій заможних осіб та закритих салонів. 
Мистецтво стало доступним для всіх, відображаючи час та проникаючи у всі 
прошарки населення, чим і сьогодні привертає увагу дослідників. 

До висвітлення деяких аспектів плакатного мистецтва звертались наступні
науковці: С.І. Сєров, В.В. Лаптєв, Д.В. Девішвілі, О.А. Ващук вивчали школи 
графічного дизайну, а також творчість відомих художників-плакатистів сучасності. 
Дослідженням жанрових проблем графічного дизайну вцілому, та плакатного 
мистецтва зокрема, займались Н.І. Бабуріна, А.Д. Боровський, Е.М. Глінтернік, 
Ю.А. Грабовенко. Аналаз останніх досліджень плакатного мистецтва дав підстави 
дійти висновку, що з цієї проблеми є низка маловивчених та дискусійних питань. 
Новизна дослідження визначається тим, що впереше було здійснено спробу 
узагальнити основні художні концепції, які проявилися в плакатному мистецтві 
країн Європи початку ХХ сторіччя, а також співставлено значення традиційних 
виразних засобів, характерних для плаката. Метою даної роботи є узагальнення 
досліджень європейського плакатного мистетцва початку ХХ сторіччя.

Осмислення специфіки рекламного плаката початку ХХ ст. зокрема 
у Франції, Бельгії, Німеччині, Польщі, Великобританії та інших країнах Європи, 
засвідчило, що плакати виразно відображають особливості часу, у який їх 
створено. Плакат – це повідомлення, закодоване набором візуальних і вербальних
знаків, яке передає не лише безпосередню інформацію про об’єкт, але часто 
умовну і символічну [2]. 
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Провідну роль у розвитку рекламного плаката на початку XX ст. відіграла 
французька школа, якій наслідували митці всього світу. Адже у французькому 
мистецтві складалися загальні художньо-технічні передумови, сприятливі 
для розквіту плаката. Згодом виокремилися й інші плакатні школи зі своїми 
стильовими особливостями (наприклад, у Франції та Бельгії переважає 
декоративно-флореальний стиль). Розквіт багатобарвного, динамічного за 
композицією й реалістичного за змістом плаката повʼязаний із французьким 
імпресіонізмом. Вагомий вплив на тогочасне художнє життя справляли й митці-
символісти. Важливо відзначити, що досягнення французької школи того 
періоду певною мірою визначені саме видовищним плакатом, який активно 
розвивався, відображаючи соціокультурні запити населення. Французька столиця 
перетворюється на міжнародний осередок становлення цієї галузі в контексті
розбудови нового художнього стилю. 

Становлення стильових рис французьких плакатів посприяло серед іншого 
появі мистецтва японської графіки укійо-е. Узагальнення, кілька яскравих 
фарб, право на зрізання фігур були перенесені до плакатів [9]. Твір міг бути 
надто вузьким, як практикували японські митці, що загострювало композицію 
і змушувало пильно вдивлятися в зображення.

Плідною у цьому напрямі була діяльність Анрі Тулуз-Лотрека, 31 плакат 
якого засвідчує невичерпну фантазію та графічну майстерність художника. 
Тулуз Лотрек та Стейнлен уперше ввели в плакат реально-побутові мотиви 
сучасності, вулицю. В Іспанії та Італії художній плакат розвивався приблизно 
в один час - в в кінці ХІХ на початку ХХ сторіччя, в рамках стилю «модерн»
в Іспанії і «ліберті» в Італії. 

Перші іспанські плакати були у вигляді реклами кориди в Севільї. 
Безумовно, модерністський іспанський плакат трансформувався від французьких
плакатів, адже основні іспанські протагоністи (Касас, де Рекер, Рузиньол) жили 
у Парижі, де мали можливість на власні очі спостерігати за стрімким розвитком 
у палкатному мистетцві [7]. Дослідник Леон Дешамп зазначає в іспанському 
плакаті «грубі кольори і занадто виражене золото», вважаючи, що феномен 
середземноморських плакатів полягає в тому, що світлі кольори використовуються
для підсилення (щодо плакатів алійського ліберті) і на фоні робіт Грассе, Мухи 
і Бертона вони бліді [6]. Вітторіо Піка пише, що останні сто років в Італії 
основним замовником плакатів була опера, і плакати були орнаментовані в дусі 
рококо, іноді із зображенням головних героїв. 

Британське плакатне мистецтво початку ХХ сторччя розвивалось під 
впливом транспортного прогресу. На початку 1920-х років десятки окремих 
залізничних компаній Великобританії обʼєднались у «Велику четвірку»: Велика 
західна (GWR), Лондонська, Центральна та Шотландська (LMS), Лондонська та 
Північно-Східна (LNER) і Південна (SR) залізниці, кожна з яких відкрила свій 
власний рекламний відділ. Дизайнери поступово дійшли згоди, що плакат, 
перш за все, має бути рекламним, тобто чітко повідомляти про певний 
напрямок руху поїздів. Найкраще цей задум утілений у плакатах Лондонської 
та Північно-Східної залізниці. Текст створювався мінімальним і розміщувався 
окремо від зображення. За свідченнями Софі Черчер, його писали від руки 



13

(так дизайнерам було легше розміщати букви на плакаті), тому привертають 
увагу незначні недоліки ручної роботи. Плакат 1928 р., який також належить 
Лондонській та Північно-Східній залізниці, є квінтесенцією стилю 1920-х років: 
зачіски, модний одяг, спортивні фігури. 

Деякі елементи цього стилю зберігалися на плакатах майже до 1960-х років.
Особливістю подорожей у 30-х роках ХХ ст. стала поява автомобільних та 
автобусних перевізників, що спричинило конкуренцію на транспортному ринку. 
Отже, залізничні постери почали застосувати відвертішу рекламу залізниці, 
використовуючи різні гасла внизу плакатів (наприклад: «Поїздом – швидше») [10].

На основі аналізу та порівняння стилів у європейському плакаті початку 
XX ст. можна зробити висновок, що загальною рисою плаката цього часу було 
вільне тлумачення та метафоричне осмислення змісту. Мистецький плакат, 
закорінений у культуру багатьох європейських держав, і сьогодні є одним 
із визначальних соціокультурних феноменів, представляючи значну кількість 
різних художніх підходів, експериментів, політичних поглядів та позицій стосовно 
самого феномену мистецтва, особливостей «національної айдентики» та ін., що 
окреслює вектори для подальших досліджень і дає змогу використовувати нові 
підходи й засоби зображення в мистецтві плаката. 

Підбиваючи підсумки, слід зазначити, що було виявлено основні художні 
концепції, які проявилися в плакатному мистецтві країн Європи початку 
ХХ сторіччя, співставлено значення традиційних виразних засобів, характерних 
для плаката. 

Таким чином, плакатні форми початку ХХ сторіччя в Європі створювали 
свою реальність, особливе середовище та атмосферу. Плакати стали своєрідною 
компенсацією недостатнього прояву почуттів, емоцій, переживань у тогочасному
суспільстві.
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ПЕРЕДПРОЕКТНІ ДОСЛІДЖЕННЯ З ДИЗАЙНУ МІСЬКИХ 
ПУБЛІЧНИХ ПРОСТОРІВ У НАВЧАЛЬНОМУ ПРОЕКТУВАННІ

У наш час діяльність з проектування предметного наповнення середовища
відкритих громадських просторів не зводиться лише до архітектурно-інженерної
діяльності із забезпечення належного благоустрою території. Об'єкти дизайну 
уже давно й щільно насичують міський громадський простір (публічний 
і приватний), посилюючи його виразність і комфортність, а у науковій сфері 
розробляються обґрунтовані рекомендації щодо використання засобів дизайну 
у міському середовищі. [1-7] Освітньо-професійною програмою зі спеціальності 
"Дизайн середовища" передбачено виконання проектів малих архітектурних форм 
та елементів благоустрою у складі курсового проектування. Таке проектування, 
може виконуватися з прив'язкою до реальних місць, тому повинне опиратися 
на розуміння продиктованих середовищем умов. Особливо актуальним на сьогодні 
є проведення всестороннього передпроектного аналізу у проектуванні об'єктів 
дизайну у публічному просторі міста і узгодженості прийнятої проектної концепції 
з існуючим предметним наповненням переднього плану і загальним архітектурно-
містобудівним рішенням середовища. Дане дослідження може проводитися 
в складі курсового, дипломного проектування, або як окреме завдання у процесі 
вивчення професійних дисциплін з дизайну середовища. Питання передпроектних 
досліджень у дизайні середовища розкрито у працях вітчизняних науковців [8-10].

https://www.bbc.com/culture/article/20150817-vintage-tourism-posters-railways-
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Мета пропонованого завдання – навчитися аналізувати (з позицій дизайну)
існуючий стан публічних просторів, у яких студенти можуть бути безпосередніми
користувачами; виділяти проблемні ситуації; аналізувати і використовувати 
досвід світових аналогів; застосовувати системні рішення; виконувати обґрунтовані 
концептуальні пропозиції для вирішення існуючих проблем середовища засобами 
дизайну; бути готовими брати активну участь у громадських проектах з підвищення 
комфортності, соціальної привабливості і безпечності середовища населених 
пунктів.

Пропонуємо наступну послідовність виконання передпроектних досліджень 
у навчальному проектуванні об'єктів дизайну у відкритих публічних просторах. 

1. Вибір багатофункційного публічного міського простору як об'єкта 
дослідження. Таким об'єктом дослідження може бути вулиця, площа, сквер або 
окрема їх частина. 

2. Обстеження ситуації. Даний етап включає наступні складові: проведення
натурних досліджень простору (мета яких отримати узагальнену психологічну 
оцінку простору); проведення фотофіксації вертикальних меж простору, видових 
розкриттів, окремих елементів середовища; збір вихідних даних про комунікаційні 
шляхи, види діяльностей та функціональні зони, ландшафтні складові, предметне 
наповнення, все те, що необхідно для виконання наступного етапу аналізу 
середовища.

3. Збір і опрацювання вихідних матеріалів з теми дослідження. Необхідно 
провести формування історико-архітектурної довідки про досліджуваний 
простір; аналіз функціонально-технічних характеристик середовища, зокрема,
виконання планувальної схеми існуючого стану з показом комунікаційних 
шляхів, функціональних зон (комунікація, торгівля, харчування, відпочинок, 
інформація і т.д.) і характерного для них предметного наповнення; аналіз 
формотворчих властивостей вертикальних меж простору (реальних і умовних 
зорових меж) щодо формування первинного емоційно-художнього враження; 
аналіз художньо-стилістичних характеристик архітектурного середовища.

4. Аналіз простору щодо присутності об'єктів дизайн-діяльності, їхньої 
функціональної доцільності, конструктивної і ергономічної відповідності, 
естетичної повноцінності, композиційної єдності. Запропоновано проаналізувати
наступні елементи середовища, які є результатом діяльності у окремих 
напрямках дизайну (графічного, промислового, архітектурного, візуальних 
комунікацій) або їхнього комплексного поєднання: 1) елементи велосипедної 
інфраструктури (велосипедні стоянки і станції прокату, велосипедна навігація); 
2) елементи пішохідної інфраструктури (тротуари, пішохідні зони, пішохідні 
переходи, місця для паркування, зони зупинок громадського транспорту, сходи 
у пішохідних зонах, пандуси, мостики); 3) огородження (огородження територій, 
окремих об'єктів (пам'ятників, ліхтарів), об'єктів озеленення, поділ транспортних 
і пішохідних потоків, огородження інженерних об'єктів, підпірні стінки); 
4) елементи засобів візуальних комунікацій (елементи навігації, інформаційні 
вивіски на спорудах, об’єкти зовнішньої реклами); 5) функціональне обладнання 
(торгівельне обладнання, вуличні меблі, елементи побутового та комунального 
обладнання, елементи санітарного утримання та сміттєвидалення, громадські 
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вбиральні, обладнання для створення комфортних умов, фонтани, спеціальне 
обладнання ігрових і спортивних майданчиків); 6) елементи озеленення 
і ландшафтні компоненти (газони, квітники, дерева, кущі, вертикальне озеленення, 
переносні рослини); 7) зовнішнє освітлення (елементи, що забезпечують 
нормативну освітленість територій, архітектурно-художнє освітлення територій); 
8) твори монументально-декоративного мистецтва (пам'ятники, монументи, 
арт-об'єкти).

5. Аналіз загальної відповідності середовища до ряду окреслених вимог 
(соціальних (врахування соціальних потреб, забезпечення рівності у праві 
використання простору, відчуття безпечності); утилітарно-функціональних 
(забезпечення можливості задоволення первинних потреб, підтримання чистоти, 
проведення різних видів діяльності); ергономічних (забезпечення відповідності
середовища можливостям людини); естетичних (забезпечення цінності середовища
як елемента художньої культури)). 

6. Проведення соціологічних досліджень. Як допоміжні у формуванні 
результатів дослідження можна застосовувати методи збору соціологічної 
інформації - інтерв'ювання і анкетування. Студенти повинні сформувати цілі 
і завдання дослідження; підготувати запитання, сформувати анкети, провести 
опитування, узагальнити і інтерпретувати результати дослідження у формі 
інфографіки. 

7. Формулювання причин дискомфортності середовища. Опираючись на 
описані вище етапи дослідження необхідно виділити недоліки, конфлікти та 
проблеми в існуючому середовищі, які впливають на комфорт повсякденного 
проживання, відчуття благополуччя і захищеності міських жителів. 

8. Збір і аналіз інформації про аналоги. Необхідно здійснити пошук, 
вивчення і аналіз інформації про вирішення аналогічних проблем засобами 
дизайну, проаналізувати підібрані аналоги дизайн-проектів за властивостями 
і характеристиками, які необхідні для подальшого проектування. 

9. Формування творчої концепції проекту. Виділивши і проаналізувавши 
причини дискомфортності можна переходити до етапу концептуальних пропозицій 
з вдосконалення предметно-просторового середовища засобами дизайну.
Завершальний етап дослідження – вибір і обґрунтування найбільш доцільного 
напряму проектування одного з видів елементів дизайну, їхніх комплексів, 
багатофункційних елементів дизайну, або пропозицій з формування нових 
функційних зон з належним предметно-просторовим наповненням.

Отже, пропоноване передпроектне дослідження покликане орієнтувати 
студентів на роботу з реальним об'єктом у міському середовищі, самостійне
виділення проблеми та пошук ідей для її вирішення засобами дизайну, вимагає 
проведення натурних досліджень, опрацювання додаткової візуальної інформації
та літератури, навчає формувати художньо-проектну концепцію, опираючись 
на власні ґрунтовні дослідження. 
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АЙДЕНТИКА УКРАЇНСЬКИХ ВЗУТТЄВИХ БРЕНДІВ
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОЇ РЕКЛАМИ

У зв’язку з сучасним перенасиченням ринку інформацією, коли реклама 
та інші засоби маркетингових комунікацій мають великий вплив на споживача, 
саме фірмовий стиль може відіграти ключову роль в успішній діяльності 
компанії. Це поняття вже достатньо міцно закріпилося у середовищі ділового 
спілкування, ставши його невід’ємною часткою, і тому значення айдентики 
сьогодні важко переоцінити [2].
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Фірмовий стиль необхідний для того, щоб крізь призму візуальної 
індивідуальності, сучасних трендів графічного дизайну та інших важливих констант 
виділити певний бренд серед конкурентів, зробити його впізнаваним та швидко 
запам’ятовуваним, оскільки високий рівень ідентифікації зменшує кількість затрат 
на рекламні заходи [4]. “Основною метою і головним призначенням фірмового стилю 
є формування впізнаваності і запам’ятовуваності компанії, формування довіри як 
до самої фірми, так і до вироблених нею товарів і послуг» [1, с. 76].

Дослідники переконують, що “розробникам фірмового стилю важливо 
добре розуміти стратегію розвитку бренду та комунікативну політику 
підприємства» [3, с. 44].

Основними елементами фірмового стилю вважають:
- логотип (знак),
- слоган,
- колірну палітру (фірмові кольори),
- фірмові шрифти.
Стосовно розробки ефективної реклами для вітчизняного виробника 

дослідниця Н. Удріс зауважує у своїй статті: “Український менталітет є чуттєвим до 
культурного знаку, зафіксованого протягом історії. Тож для українського виробника 
та клієнта має сенс проектувати рекламну продукцію на основі етнічної 
знаково-символічної системи” [5, с. 256].

Беручи до уваги специфіку взуттєвого асортименту, що має відповідати 
одночасно багатьом важливим критеріям (зокрема, міцності, практичності, 
ергономічності, зручності, модним тенденціям сезону тощо), визначимо основні 
показники такої реклами. Окрім загальних вимог, котрі передбачають дотримання 
фірмового стилю виробника, лаконічність і точність подання інформації, оптимальне
композиційне та колірне вирішення рекламної площини, реклама взуття повинна 
відображати власний неповторний стиль, мати якусь вигідну особливість, на 
основі якої б будувалася вся презентаційна продукція.

Такою “родзинкою” можуть стати характеристики:
Antishokk («Антишок») - пом’якшення поштовхів при ходьбі і рівномірний 
розподіл навантаження на суглоби та хребет з метою попередження їхніх 
захворювань;
Soft-flexible – супер-м’які та еластичні підошви, що забезпечують легке згинання
стопи та максимальну зручність при ходьбі;
On Air – устілки, які дозволяють ногам “дихати” і також роблять кожен крок 
більш м’яким, зменшуючи втому;
Variotec – трансформативність об’єму халяв та інші.

Так, правильні візуально-текстові акценти в рекламі здатні забезпечити 
найкращу презентацію взуттєвої продукції і привернути увагу покупців надовго.

У ході дослідження, на основі існуючих теоретичних дописів та власних 
практичних спостережень, вдалося скласти характеристику ефективного 
фірмового стилю, що має включати такі позиції:

- актуальність (відповідність напрямку діяльності);
- клієнтоорієнтованість;
- перспективність (довговічність);
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- універсальність (з точки зору можливих рекламних носіїв);
- унікальність;
- запам’ятовуваність;
- лаконічність.
Було розглянуто візуальні особливості вітчизняної та закордонної реклами 

виробників взуття (близько шістдесяти зразків) і способи презентації восьми 
вітчизняних взуттєвих брендів, а саме: “Ірбіс” (м. Київ), “bistfor” (м. Бровари 
Київської області), “KADAR” (м. Луцьк), “MIDA” (м. Запоріжжя), “Gama” 
(м. Дніпро), “Ancor” (м. Львів), “Jose Amorales” (м. Одеса), “Slaveria” (м. Харків). 
Увагу було зосереджено на логотипах зазначених компаній та їхніх офіційних 
сайтах.

В українській рекламі фіксуємо більше тексту на площині (інформація 
про акції, знижки, нову колекцію тощо), порівняно із закордонною. Тут популярні
якісні зображення взуття, часто у гламурному стилі, у поєднанні з влучним 
рекламним слоганом. При цьому дуже часто центральну увагу надають не якісним 
особливостям взуття, а красивій ілюстрації, що демонструє щасливе, забезпечене 
життя. У цьому вбачаємо прихований рекламний прийом позитивного впливу 
на підсвідомість покупця, що реагуватиме не стільки на сам товар, скільки на 
бажаний результат його придбання, який автоматично підказує уява при сприйнятті
радісного, емоційного образу з білборду.

До того ж, часто на білбордах на рівні з брендом акцентується магазин 
(або торговельна мережа), де даний товар можна придбати. Очевидно, це 
пов’язано з тим, що українські виробники взуття здебільшого є маловідомими 
і навряд чи їхні бренди могли б відразу привернути увагу покупців. Тому відомі 
всім назви торговельних точок (в т.ч. відповідні інтернет-сторінки), розміщені 
на одній рекламній площині разом з айдентикою взуттєвих виробництв, 
виконують функцію сигнального знаку.

Абсолютно всі розглянуті зразки свідчать про те, що вітчизняні взуттєві 
бренди потребують рекламно-презентаційного розвитку, тобто оновлення 
й удосконалення фірмового стилю. Тобто можна зафіксувати проблему відсутності 
на українському сучасному ринку якісної реклами саме вітчизняного взуття, що 
негативно впливає на комерційну діяльність відповідних підприємств. Відтак, 
можна констатувати, що за умови такої ідентифікації бренду і, як наслідок, –
неефективної реклами, навіть хороший виробник на фоні краще розрекламованих
конкурентів навряд чи зможе досягти високого комерційного успіху.

Серед розглянутих брендів можна виділити ті, фірмовий стиль яких, хоча 
й вимагає удосконалення, та все ж наближений до сучасних традицій графічного
дизайну, і такі, що презентують себе подекуди примітивно, без дотримання 
принципів розробки айдентики. До першої групи віднесемо компанії “bistfor” 
(м. Бровари Київської області), “KADAR” (м. Луцьк), “MIDA” (м. Запоріжжя), 
“Jose Amorales” (м. Одеса), до другої – “Ірбіс” (м. Київ), “Gama” (м. Дніпро), 
“Ancor” (м. Львів) і “Slaveria” (м. Харків). Однак, абсолютно всі розглянуті 
зразки свідчать про те, що вітчизняні взуттєві бренди потребують рекламно-
презентаційного розвитку, тобто оновлення й удосконалення фірмового стилю.
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Отже, на підставі вивчення ситуації з рекламними стратегіями сучасних 
виробників взуття в Україні та аналізу їхньої айдентики було з’ясовано, що 
відповідні рекламні заходи досить прогнозовані і стандартні, а фірмовий стиль 
часто повністю або частково потребує ребрендингу через свою непрофесійність 
або застарілість. 
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КОЛОРИСТИКА У ВЕБ-ДИЗАЙНІ
Колір – властивість тіл викликати певне зорове відчуття відповідно до 

спектрального складу та інтенсивності видимого випромінювання, яке ними 
відбивається чи поглинається [4].

У комп'ютерній графіці використовують кілька схем кодування інформації 
про колір кожного пікселю. Зокрема, це колірні моделі RGB (адитивна), CMYK 
(субтрактивна) та HSV (перцепційна) [3].

Для більш гармонійного та цілісного сприйняття веб-сторінки важливим є 
вибір стилю її колористичного оформлення. У веб-дизайні існує десять основних 
стилів: класичний, органічний, гранж, газетний, мінімалізм, мультиплікаційний, 
хай-тек, бізнес-стиль, промо-стиль та стиль Web 2.0 [2].

Класичний стиль відрізняється непомітними кольорами, симетрією, 
лаконічними формами, витриманістю у суворій відповідності до фірмового 
стилю компанії. Такий стиль оформлення веб-сторінок зустрічається на сайтах 
великих міжнародних компаній або комерційних організацій, які можуть,
наприклад, представляти інформацію про економічні новини чи біржові зведення.
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Органічний стиль володіє відмінною рисою у використанні неправильних 
органічних форм, різноманітних колажів з предметів або фотографій, а також 
має абстрактні елементи і вертикальну прокрутку.

Стиль “гранж” спочатку використовувався для оформлення сайтів рок-груп,
однак згодом він отримав більш широке поширення, ставши лаконічним та 
актуальним стилем сайтів для комерційних компаній. Характеризується він 
використанням темних та непомітних кольорів. А також використовує візуальні 
елементи у вигляді плям і подряпин, може застосовувати уривки будь-яких 
зображень, неохайних і нерівних шрифтів.

Газетний стиль використовують різні електронні видання, які наповнені 
великою кількістю перехресної інформації. На кожній веб-сторінці передбачаються
посилання на теми рубрик. Застосування табличної верстки є характерною 
рисою такого стилю.

Мінімалістичний стиль передбачає, в першу чергу, простоту і легкість 
подачі інформації. В ньому значно менше уваги приділяється до графічного 
оформлення. Здебільшого такий стиль використовує різноманітні ігри із 
шрифтами та колірні схеми для виділення найбільш важливої текстової 
інформації.

Мультиплікаційний стиль реалізується за умови присутності якогось 
мультиплікаційного героя. Для веб-сторінок використовують оформлення 
переважно у світлих і яскравих тонах. Найчастіше такий стиль зустрічається на 
сайтах, де продають товари для дітей або товари і послуги розважального 
спектра.

Хай-тек застосовує в оформленні все, що пов'язане з роботами 
і фантастикою, а також різні тривимірні об'ємні конструкції та футуристичні 
вироби з металу або каркаси моделей космічних апаратів. Шрифт застосовується
переважно рубаний.

Бізнес-стиль легко розпізнати за наявністю білих тонів, чітко розташованих
інформаційних блоків, фіксованою шириною сайту та застосуванню банерної 
реклами. Також у цьому стилі використовується велика кількість зображень, що 
відносяться до ділової тематики.

Промо-стиль спрямований на представлення користувачам продукту або 
послуги. Суть даного стилю полягає у створенні барвистого сайту з рекламним 
змістом та великою кількістю різноманітних графічних елементів. Застосовується
також ефект глянця.

Стиль Web 2.0 відрізняється простотою, застосуванням злегка збільшеного
розміру шрифту. В оформленні зазвичай зустрічається використання об'ємних 
ефектів, яскравих кольорів, блоків із закругленими кутами і оригінальних 
іконок. Зазвичай включає в себе лише кілька колонок і максимально зручну 
навігацію для користувачів.

Українські та іноземні замовники відрізняються за своїми вподобанням та 
баченням бажаного результату.

Щоб досягти вдалої композиції потрібно дотримуватися принципу 
з сукупностей кількох елементів, таких як колір, компоновка, акцент і баланс [1].
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Композиційний вигляд буває двох видів: z-подібний і f-образний. Саме за 
траєкторією цих букв зазвичай рухається погляд читача або відвідувача сайту. 
Z-подібний вид рухається зліва направо, потім по діагоналі вниз і знову зліва 
направо. F-подібний вид спочатку рухається вертикально зверху до низу, а потім 
зліва направо вздовж рядків [1]. Таким чином важливі розділи можна розміщувати
на даних ключових точках траєкторії, щоб погляд зупинявся саме там, де
потрібно дизайнеру. Таким чином ми отримуємо можливість побудувати шлях 
користувача по сайту, грунтуючись на маркетингової моделі, щоб привернути 
увагу та інтерес, бажання і дію.

Розглянемо топові тенденції 2021року [5].
Техніка дуплекс. Дизайн в рамках двох кольорів та їх півтонів виглядає 

стильно і в цілому досить гідно. Новомодна технологія вже завоювала популярність
серед провідних веб-дизайнерів. Такий інноваційний прийом часто впроваджують 
при необхідності ребрендингу в стислі терміни, залишаючи в цілому концепцію
і структуру сайту без змін. Таке незначне доповнення допоможе оновити сайт 
буквально до невпізнання.

М'які багатотонні градієнти. Градієнт в останні роки втратив популярність, 
але в 2019 році повернувся в оновленій версії. М'які переходи насичених або 
приглушених тонів – справжній тренд поточного року. Найстильніші – двоколірні
градієнтні переходи, що складаються з гармонійних відтінків.

Практичність тривимірних об'єктів. Корисні інтерактивні елементи 
можуть зробити веб-ресурс затребуваним. 3D-примірочні в онлайн-магазинах 
одягу, взуття та аксесуарів – спосіб докладно розглянути річ з усіх боків. Така 
новинка мультифункціональна.

PARALLAX – прикрашає зі змістом. Паралакс є безсумнівним трендом 
веб-дизайну. Плавний перехід з однієї частини зображення до іншого виглядає 
заворожуюче за рахунок несподіваної зміни картинки. Може стати прийнятним 
рішенням для веб-ресурсів різного спрямування. Максимально корисний такий 
варіант при виборі вдалого тематичного фотознімку.

Окрім трендових тенденцій, безумовно, на вибір естетичного оформлення 
веб-сайтів впливають їхнє призначення і тематика. Адже визначальними факторами 
колористичного вирішення є, у першу чергу, характеристики цільової аудиторії
сайту, а також особливості контенту і побажання замовника.
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В XX столітті джазове мистецтво стає невід’ємною частиною музичної 
культури. Проте у другій половині століття зменшується кількість виконавців-
вокалістів у сфері джазового вокалу, адже в цей час набирає розвитку рок-
та поп-музика. Ті ж, хто свідомо обирає сферу «класичного» джазу яскраво 
виділяються на музичному небосхилі. Серед таких джазових зірок, які 
виступають спадкоємцями американської вокальної традиції, можна згадати 
Курта Еллінга. Цей американський джазовий вокаліст-баритон, що є лауреатом 
премії Греммі, в повній мірі може сприйматись в якості спадкоємця вокальних 
практик таких виконавців, як Френк Сінатра, Тоні Беннетт, Елла Фіцджеральд, 
Луї Армстронг. Доречно буде розглянути в чому ж полягає специфіка його 
вокальної манери та які риси майстрів минулого він успадковує та розвиває.

Досягнення в сфері джазового виконавства Курта Еллінга є чималими. 
Його виступи відбувались у багатьох країнах світу, в тому числі й в Україні 
в рамках фестивалю Alfa Jazz Fest у Львові у 2016 році. 

Вокальні дані Курта Еллінга уподібнюють його до Френка Сінатри, 
з яким його споріднює не лише вокальне амплуа – «баритон», але й тембральні 
характеристики, які пов’язані з оксамитовим звучанням, що наче огортає слухача
низькими формантами. Окрім цього Курт був великим прихильником творчості 
співаків-крунерів Сінатри та Тоні Беннетта. Крунерами називали співаків, 
які виступали з біг-бендами та використовували свінгування, поєднуючи його 
з естрадною манерою співу, «муркотінням» та розмовною мовою між різними 
куплетами. Така манера в певній мірі була успадкована Куртом Еллінгом. 
Проте, його вокальний стиль пов'язаний з виконанням імпровізацій, чому мало 
приділяли увагу крунери. Тому доречно зазначити, що на його персональний 
стиль вплинула не лише музика ери свінгу, а й подальший розвиток джазового 
мистецтва, зокрема фрі-джаз Джона Колтрейна та різні стилі естрадної музики. 
Курт Еллінг переконаний, що весь досвід людини, та музика, яку вона чула від 
бабусі та матері, передається у джазі. Попри різносторонню спрямованість 
творчості видатних джазменів, їх музика добре відображує їх минуле, той 
культурний контекст, який їх оточував у дитинстві. Це в повній мірі можна 
віднести і до творчості самого Курта Еллінга.

У інтерв’ю проведеному під час участі у фестивалі джазового мистецтва 
Alfa Jazz Fest 2016, він зазначав про те, ким на його думку є джазмен: «Джазмен –
це людина, яка закохалась у відчуття звучання, моральний образ, композицію 
та історію джазової музики. Це можливо незалежно від її місцезнаходження чи 
етапу життєвого шляху. Спочатку людина переповнюється музичними образами, 
а потім вже стаючи джазовим музикантом навчається віддавати себе повністю 
слухачам» [1]. 
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Специфічною особливістю Курта Еллінга є його спроможність 
переосмислювати джазові стандарти, а також композиції, які можна віднести до 
інших напрямків естрадної музики. В його творчому доробку є інтерпретації 
«Norwegian Wood» гурту «The Beatles», – «Matte Kudasai» рок-гурту «King Crimson», 
а також поп-виконавців -«Golden Lady» Стіві Уандера, «After The Love Has Gone» 
гурту «Earth, Wind & Fire» та інших виконавців. При цьому вони не лише 
подаються у новому джазовому оформленні, але й постають джерелом для 
майстерних імпровізаційних соло. В цьому криється важлива відмінність 
індивідуального стилю Курта від інших джазових виконавців сьогодення. 
Наприклад, Стейсі Кент творчо переосмислює стандарти, але не виконує 
вокальні імпровізації. Натомість для Курта Еллінга імпровізація є невід’ємною 
частиною виступів. Складність їх побудови, чимала тривалість та віртуозність 
відсилають до виступів майстрів стилю бібоп – вокалу Елли Фіцджеральд, 
інструментальних соло Джона Колтрейна. Причому все подається у розрізі 
сучасного джазового мислення. Використовуються імпровізації на лади, 
змінюється метроритмічна структура творів, наявні поліритмічні побудови. 
Активний мотивний розвиток за рахунок повторення, варіювання, секвенцій 
становлять основу його творчого підходу.

Так композиція «After The Love Has Gone» гурту «Earth, Wind & Fire»
в інтерпретації Курта Еллінга, представлена на Burghausen Internationale 
Jazzwoche в 2011 році, перетворюється на повільну соул-баладу, в якій не лише 
змінюється темп, склад виконавців (контрабас, гітара, фортепіано, ударні, перкусія). 
Лише перше проведення теми нагадує мелодичну канву першоджерела, натомість 
усе подальше прочитання теми переносить у сферу соул та кул-джазу. Фактично 
весь твір виконавець вільно імпровізує, використовуючи вербальний текст пісні та 
основні мелодичні мотиви. 

Так само у творі «Golden Lady» змінюється стильове оформлення 
композиції, в ній проступають риси напрямку fusion. І голос і інструменти 
(гітара) виконують свої імпровізаційні соло. В своїй імпровізації Курт Еллінг 
використовує мотивний розвиток, його соло будується з використанням 
скет-техніки. У своїй віртуозності він наближується до соло стилю бібоп. «Голос 
Еллінга миттєво впізнається, він охоплює слухачів своїм теплим, насиченим
баритоном і переміщується по всьому діапазону чотирьох октав як віртуозний 
інструменталіст та переконливий оповідач. Незалежно від того, чи він перетворює 
джазові стандарти або виконує власні захоплюючі авторські твори, Еллінг поєднує 
елегантний ліризм та технічну майстерність із тонким гумором, емоційною 
глибиною та гострими спостереженнями стосовно стану людини» [2].

Отже вільне комбінування різних вокальних технік, чималий співацький 
діапазон (чотири октави), що доречно використовується у композиціях, 
є ознаками виконавського стилю Курта Еллінга. В своїй творчості він поєднує 
елементи різних джазових стилів, оновлюючи твори та надаючи їм іншого 
прочитання. Традиції та новації американської вокальної школи перехрещуються
у його творчому доробку та сприяють формуванню джазу нової генерації, 
де кожен музичний твір може бути прочитаний у джазовому мисленні.
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ТЕАТР ПОТРЯСІННЯ ЯК ТЕАТР ТРАНСУ
Оскільки в кожного слухача є власне уявлення про мистецтво театру 

«потрясіння», спершу варто домовитись про сутність цього поняття. Модель 
театру «потрясіння», на нашу думку, передбачає повне панування над емоціями 
глядача, якнайглибше занурення його у вир драматичних подій та доведення 
його до глибокого трансу потужним енергетичним полем випромінення сценічної 
енергії. Тому цей процес переривати антрактами не бажано. Глядач має перебувати 
в безперервному енергетичному полоні протягом 90-120 хвилин.

Звичайно, мистецтво театру «потрясіння» не може належати до індустрії 
розваг. У шоу-індустрії, як і в мистецтві театральної «попси», царює інша якість 
емоцій – хоча і яскравих, але швидкоплинних. Театральне ж потрясіння може 
залишатися в емоційній пам’яті глядача на десятки років, навіть на все життя.

Якість театральної «кулінарії» залежить від багатьох «інгредієнтів». Однак, 
на нашу думку, перелік тих, що є базовими для приготування такого делікатесу,
як театр «потрясіння», виглядає так:

1. Герметичний модуль драматургії. 
Зазвичай, будь-який літературний матеріал має значний відсоток масиву, 

що не містить енергетики. Це можуть бути необов’язкові подробиці, повтори, 
побутовізми, багатослів’я тощо. Вони є своєрідними дірками, з яких витікає 
енергетичне паливо видовища. Адже навіть найгеніальніший автор тексту 
не може бути автором вистави. Цю місію має брати на себе режисер. Саме 
режисерові належить перетворити літературу в щільну «м’язову» систему, 
звільнивши її від усього зайвого, як це робить скульптор із брили граніту або 
золотошукач – із купи золотоносної руди. В результаті такої обробки формується
герметичний модуль на кшталт першої ступені космічного корабля, що має 
відірвати сценічний корабель від земного тяжіння та вчасно полишити його задля 
вільного польоту творців вистави у безмежному всесвіті фантазії. Театральна 
література має бути лише катапультою для злету, а не кайданами режисера.

2. «Мускулатура» подій вистави. 
В ХХІ століття людство ввірвалося нестримною кометою, несучи із 

собою нові ритми, нові виміри часу та простору. Тотальна комп’ютеризація 
людського мозку сформувала кліпове мислення, а з ним і нову кардіограму 
людського життя, в якому незрівнянно зросла вартість кожної секунди. Тому 
партитура вистави має бути розроблена за законами гострого детективу із 
захопливою інтригою, з надзвичайно напруженою «мускулатурою» подій, що 
непередбачувано розвиваються в екстремальній атмосфері.

https://www.youtube.com/watch?v=B5I2AFYj_K0
https://kurtelling.com/about/
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3. Сценографічна режисура.
Другої половини ХХ століття стався стрімкий злет сценографічного 

мистецтва. Сценографи нової хвилі 60–90-х рр. запропонували режисерам 
надвиразну образно-дієву лексику. Сценографічна мова почала успішно заміняти
літературну, що, за категоричним висловом Леся Курбаса, «вбила театр 
і актора» [1, с. 41]. Режисери другої половини ХХ століття підхопили 
сценографічний бум, і відтоді їхнє образно-сценографічне мислення стає одним 
із вирішальних чинників успіху сценічного твору. Сучасний театр високого 
ґатунку важко уявити без режисури, здатної мислити сценографічними 
категоріями. Так утворився новий професійний кентавр, який ми позначаємо 
терміном «сценографічна режисура».

4. Метафорична лексика.
Образна сценографія розгорнула крила театральної метафорики, що за умов 

своєї органічності має унікальну здатність вражати публіку значно глибше, ніж 
реалістична лексика. Це пояснюють тим, що, по-перше, влучна метафора розкриває 
глибинну сутність образу або явища; по-друге, вона вражає публіку своєю 
мистецькою красою; по-третє, надає глядачеві естетично-емоційну насолоду 
від процесу розкриття утаємничених смислів, даруючи йому потрясіння від 
пробудження в ньому творця. Тому сценічна метафора є перлиною театрального 
мистецтва.

5. Технологія психологічного театру.
Для досягнення ефекту потрясіння актори мають досконало володіти 

базовими техніками школи психологічного театру, що відіграє таку ж роль 
у театрі будь-якого напряму, як, приміром, школа класичного балету в будь-яких
різновидах хореографії (чи то в бальному, чи то в народному, чи то в спортивному, 
чи то в модерному). Без глибокої сценічної правди, що забезпечується 
психологічною театральною школою, збудити почуття та емоції глядача та 
здійняти їх до стану глибокого трансу неможливо. 

6. Енергетичне поле випромінення.
Цьому «інгредієнту» приділимо особливу увагу, як одному з вирішальних 

у мистецтві театру «потрясіння».
Бурхливий розвиток науки призвів до появи надрозумної апаратури, 

здатної фіксувати і біополе людини, і електромагнітні параметри кожного 
людського органу, і різноманітні енергетичні поля. Зрештою, дослідження 
нейробіологів свідчать, що людина є коливальним контуром, і все її життя та 
діяльність являють собою не що інше, як електрохвильові коливання. А на фоні 
езотеричного вибуху останніх десятиліть взагалі не видно кінця відкриттям 
нових фізико-хіміко-енергетичних джерел випромінювань людини. І попри 
подальші найкарколомніші досягнення вчених, людина вічно залишатиметься 
чи не найзагадковішою з усіх загадок природи. Навіть про Всесвіт людство знає 
значно більше, ніж про себе. 

На репетиції вистави «Горе з розуму» К. Станіславський розгорнув цю 
тезу так: 

«Люди спілкуються між собою невидимими душевними струмами, 
випромінюванням почуттів, вібраціями, наказами волі. Цей шлях із душі 
в душу є найбільш прямим; впливаючи безпосередньо, він є найбільш дійсним, 
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сильним, сценічним для передачі того, що не передається, надсвідомого, що 
не піддається ні слову, ні жесту. (...) Непереборність, заразливість, сила 
безпосереднього спілкування через невидиме випромінювання людської волі та 
почуття дуже великі. За його допомогою гіпнотизують людей, приборкують 
звірів або розлючений натовп...» [3, с. 183].

Як бачимо, мудрий режисер зазирнув у найпотаємнішу сферу людської 
природи, однак, на жаль, не скористався нею в процесі практичної діяльності. 
В будь-якому разі, в теоретичній спадщині К. Станіславського ми не знайшли 
жодних свідчень того, що режисер практично володів зброєю випромінення. 
Наука тих часів ще не мала достатньо матеріалу для цього, та й сам режисер 
був надто зосереджений на іншому – на реалістичному відтворенні дійсності. 

Сучасна техніка концентрування енергетичних потоків акторів та 
генерування могутнього сумарного енергетичного поля випромінення всіх 
компонентів вистави має бути предметом особливої уваги режисера театру 
«потрясіння». Розвиток сучасної науки дає змогу оволодіти цією унікальною 
технікою впливу на глядача, що відкриє шлях до театру найвищого 
естетичного, енергетичного та філософського рівня. 

Чи можемо ми стверджувати, що театральна вистава здатна гіпнотизувати 
глядача? Вистава, що потрясає публіку, може сягати сили лише початкової 
стадії гіпнозу. Відірвавши глядача від реальності, вона кидає його у прірву 
людських пристрастей, страждань, подій і катаклізмів, занурює (або здіймає) 
у стан глибокого трансу.

Якою б віртуозною технікою не володів актор, якими б разючими 
зовнішніми якостями його не обдарувала природа, але якщо він не генерує 
випромінювання, то ні за яких умов не зможе довести публіку до стану 
потрясіння. Історія театру знає безліч зовні ефектних акторів, які попри всі 
старання не проникають у серця глядачів, бо далі авансцени їхні промені не 
світять і не гріють. 

Для більш докладного викладу цього феномену подаємо фрагмент однієї 
з книг автора:

«За умов абсолютної зосередженості актора на внутрішніх процесах 
у момент гри в його організмі автоматично спрацьовує механізм «підзарядки», 
від чого енергетичні поля актора збуджуються, і народжується акт випромінення
енергії. Цей процес проживання назвемо «молекулярним». Саме на молекулярному
рівні організм актора перетворюється на генератор променів, за допомогою 
яких і транспортується у публіку весь спектр устремлінь та відчуттів актора-
ролі. Саме за цим опроміненням, не усвідомлюючи того, люди йдуть у театр. 
Не за сюжетом, – вони, зазвичай, вже чули щось про Гамлета, Отелло, Ромео та 
Джульєтту. Їх цікавить не «що?», а «як?». І всмоктують вони оце «як?» кожною 
своєю молекулою. І це не метафора, а хімія. Адже загальновідомо, що на дві 
третини людина складається з води. А вода, як неспростовно доведено наукою, 
все чує, все бачить і навіть відчуває наш з вами настрій та реагує на нього. 

Згадаймо, як у дитинстві ми за допомогою лінзи концентрували розсіяне 
сонячне світло в один гострий світловий пучок, яким випалювали візерунки на 
дереві або видобували вогонь концентрованою енергією Сонця. За аналогічним 
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фізичним законом видобувається вогонь супер-актора. Його енергія, народжена 
гамою устремлінь та почуттів, сконцентрована в гострий пучок, генерує 
випромінення, що запалює душі та серця десятків, сотень, тисяч охочих до 
солодкого вогнища пристрастей театроманів, любителів спалахувати та згоряти
в солодкій пожежі пристрастей та емоцій» [2, с. 196].

Отже, ми підійшли до порогу нової акторської школи, цілком зосередженої 
на надпотужному енергетичному рівні проживання людського духу. Така техніка 
має ознаки ювеліра, сапера, мікрохірурга та інших надточних професій. 

Сконцентрувавши енергетичні поля кожного виконавця вистави, режисер 
має зібрати їх в єдиний енергетичний джгут і, поєднавши з енергетикою 
сценографії, музики, пластики та інших суміжних мистецтв, запалити «вольтову
дугу» між творцями та глядачами. На цьому спільному вогнищі емоцій глядачі 
разом з акторами, режисером, сценографом, композитором, балетмейстером 
стають рівноправними творцями взаємної насолоди. 

Так народжується мистецтво театру «потрясіння». Або не народжується. 
Бо на тернистому шляху творчої «вагітності» на митців чекає надто багато 
ускладнень, яких «ні в казці сказати, ні пером описати». А поготів – у цій 
доповіді. 
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АДАПТАЦІЯ КІНЕМАТОГРАФІЧНОГО ЖАНРУ «ТРИЛЕР» 
НА ТЕАТРАЛЬНІЙ СЦЕНІ ЯК ІНСТРУМЕНТ ПОСИЛЕННЯ 

КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ ТЕАТРАЛЬНОГО МИСТЕЦТВА 
В УМОВАХ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО РОЗВАЖАЛЬНОГО ПРОСТОРУ

В сучасному житті у зв’язку із виникненням великої кількості інформаційних
та розважальних джерел виросла конкуренція у боротьбі театру за глядацьку 
увагу та інтерес. Відповідно, аби вижити та зберегти театральну культуру, яка 
формувалася століттями, театральні діячі в усьому світі намагаються йти в ногу 
з часом, аби бути конкурентоспроможними та пропонувати глядачам нові 
форми і жанри, шукати нові засоби виразності, адаптуватися до умов сучасного 
інформаційного та розважального простору.
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І серед жанрів, що можуть бути успішно адаптовані на театральній сцені, 
є кіножанр «трилер». Ця адаптація може бути сприятливим фактором у процесі 
комерціалізації театральних вистав шляхом збагачення арсеналу методів роботи, 
засобів виразності, удосконалення мови театрального мистецтва. І як наслідок, 
театр отримує додаткові можливості для заохочення та розвитку аудиторії. 

Жанр «трилер» бере свою назву від англійського слова «thrill», що 
в перекладі означає «хвилювання», «гострі відчуття». І насправді, трилери 
змушують глядача хвилюватися, протягом усього фільму відчувати гостру 
схвильованість та тривогу. 

Основною джерельною базою дослідження жанру «трилер», його 
характеристик, розвитку, супутньої термінології в даній роботі може слугувати 
книга «Кінематограф по Гічкоку [4], яка являє собою запис 52-годинного 
інтерв’ю режисерів Франсуа Трюффо і Альфреда Гічкока, Корисними матеріалами
для пізнання природи жанру «трилер» є також дослідження Задерій І. Ю. [1], 
Родини А. [2], Сидор-Гібелинди О. [3], Хаус М. [5]. Крім того, цінним джерелом
для дослідження є безпосередньо фільми Гічкока в жанрі «трилер». 

В кіно трилери часто поєднуються з елементами інших жанрів 
кінематографу. Класифікуючи такі поєднання, кінознавці виділяють наступні 
жанрові різновиди трилеру: детективний, пригодницький, шпигунський, 
поліцейський, судовий, медичний, політичний, історичний, романтичний, 
військовий, науково-фантастичний, релігійний, містичний. Спільним для всіх 
різновидів є використання створення саспенсу як найголовнішого інструменту 
і допоміжних засобів виразності (робота зі світлом, система образів, музичний 
ряд, загострення конфліктів, протистояння антагоніста і протагоніста через 
призму означеної для глядача небезпеки, твістовий фінал). Цікавим є той факт, 
що для трилерів не існує жодних обмежень за часом або за місцем дії. 

Слід окремо зупинитися на понятті «саспенс». Саме Гічкок ввів поняття 
«саспенс» в кіномову як термін, описавши його як: «драматизація наративного 
матеріалу фільму», а також як «найбільш інтенсивна подача драматичних 
ситуацій» [4, с.10]. Також Гічкок вивів його в окремий інструмент створення 
«потужної (або напруженої) драматичної ситуації». Він вважав, що орієнтування
на драматизацію належним чином посилює емоційну якість сцени. Гічкок був 
готовий пожертвувати змістом ключових сцен заради форми. При створенні 
потужної ситуації форма, за Гічкоком, не прикрашає зміст, а створює його [4, с. 37].
Гічкок будує інтригу на базі інколи неймовірних збігів, з яких випливає 
«потужна» ситуація, необхідна режисеру. Потім він поступово збагачує драму, 
домагаючись максимальної інтенсивності і правдоподібності швидше, ніж 
прийти після пароксизму до дуже стрімкої розв’язки. Гічкок впевнений, що, 
завдяки напрузі, яка створюється за рахунок несамовитості зображення, ніхто 
з глядачів не буде в змозі сумніватися в важливості і правдивості того, що 
відбувається.

Слід виділити ще один важливий кінематографічний принцип створення 
саспенсу і посилення драматизму ситуації, виокремлений ще Гічкоком у своїх 
пошуках: принцип розриву між зображенням і діалогом. Цей принцип дозволяв 
Гічкоку знімати одночасно очевидну і таємну ситуації, і таким чином досягати 
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додаткового чисто візуального драматичного ефекту. Зрозуміло, що перенести 
цей принцип у чистому вигляді на театральну сцену дуже складно за рахунок 
відсутності крупних планів героїв і можливості глядачів розгледіти мінімальні 
нюанси поведінки, міміки та дрібні деталі. Тим не менше, за рахунок поділення 
сцени на світові та мізансценічні зони, є можливість використання на театральній
сцені принципу «паралельного монтажу», який є одним з основних прийомів, 
що їх використовують кінорежисери для створення саспенсу.

Маючи за мету розкрити технологію адаптації кінематографічного жанру
«трилер» на театральній сцені, вважаємо важливим завданням виділення 
найтиповіших і при цьому придатних до адаптації характеристик та інструментів, 
що їх використовує кінематограф для створення жанру «трилер». 

Слід виокремити найтиповіші і при цьому придатні до адаптації жанру 
«трилер» в театрі характеристики та інструменти, що їх традиційно використовує
кінематограф. Серед таких характерних ознак є, зокрема:

- створення і використання саспенсу;
- посилення існуючих драматичних ситуації шляхом загострення конфліктів

та зміщення режисером драматургічних акцентів; 
- наявність неочікуваної твістової кінцівки, неочікуваного фіналу, який 

повністю змінює сприйняття героїв та подій;
- використання художнього оформлення і засобів виразності, які працюють

на посилення напруження емоційного стану глядача;
- збереження когнітивного контуру детектива;
- обов’язкове включення в систему образів антагоніста і протагоніста, 

які вступають у відкритий конфлікт.
Наведені характеристики спрямовані на посилення динамічності і потужності

наративу, на створення глибокого емоційного відгуку, що, в свою чергу, надає 
додаткові можливості для більш проникаючого впливу у свідомість глядача 
і надає змогу режисерам транслювати свої ідеї не лише на ментальному, а й на 
підсвідомому рівні.

Адаптація кіножанру «трилер» до сценічного мистецтва відкриває можливості
для подальшої праці в напрямку інтеграції театру в сучасний розважальний простір, 
відповідаючи на естетичні та розважальні запити суспільства. Адже театр, 
зважаючи на очевидну мистецьку та соціальну значущість в житті суспільства, 
має, аби не втратити увагу глядача, бути вражаючим, напруженим, перманентно 
стимулювати емоційний відгук відвідувачів. Такий надзвичайно популярний 
і комерційно успішний жанр, як трилер, якнайкраще відповідає цим запитам 
і безумовно знайде своїх прихильників серед поціновувачів театру і залучить 
до відвідування театральних постановок нову цільову аудиторію. 
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ТРЕНІНГ ЯК МЕТОД В РОБОТІ АКТОРА НАД РОЛЛЮ
На сьогоднішньому етапі динамічного розвитку суспільства, професійна 

діяльність актора, зокрема його робота над роллю потребує нового погляду, 
адже театральна педагогіка, разом з розвитком мистецтва театру, в усі історичні 
часи впливала на формування морально-етичних норм людської поведінки та 
її філософію творчого мислення. 

Театральна педагогіка з питань акторської творчої майстерності, в своїй 
теорії та практиці, намагається вирішувати проблеми, які потребують своєрідних
підходів до свого розв'язку. Робота актора над роллю – це своєрідна творчість, 
де ключовими інструментами виступають душа і тіло творця. Саме тому 
домінує системний та комплексний підхід до вивчення самої природи творчості 
актора на основі наук про особливості людської природи вцілому, її психології 
і фізіології.

Особливість акторської професійності в усі часи відповідала критеріям 
віртуозного використання такого інструментарію, як голос, емоції, володіння 
своїм тілом, бо саме вони впливають на формування самовираження актора під 
час його роботи над роллю і цінувалися в будь-який історичний період розвитку 
театрального мистецтва. Актори акумулюють інформацію минулого, обробляють 
сучасністю і дають варіанти відповідей, що може статися в майбутньому. 

Сучасний світ театрального мистецтва демонструє високу зацікавленість 
до різноманітних шляхів та методів роботи актора над роллю. Великого 
значення, безумовно, мають відкриття К.С. Станіславського, М.О. Чехова, 
Вс. Е. Мейєрхольда, Є. Гротовського досягнення яких, лягли в основу різних 
методик формування творчості актора, та його роботи над роллю зокрема. 
Вони характеризуються різноманітністю, але спільним критерієм виступає 
визнання необхідності роботи актора над роллю, як основи формування 
творчої, внутнішньо-психічної готовності актора. Методологічною частиною 
щодо навчання та оволодіння вправами тренінгів продовжили займатись 
Є.Б.Вахтангов, Вс.Е. Мейєрхольд, М.О.Чехов, Г.В.Крісті, М. Й. Кнебель, 
Л.П. Новицька [1; 8; 7; 5; 9].

Так, в роботах А.В. Алексєєва, Б.Г Ананьєва, П.М. Єршова, Є.Є. Колчіна, 
П.В. Симонова, П.М. Якобсона [2; 3; 10; 11; 6; 12] висвітлені результати 
дослідження особливостей творчих здібностей та фізіологічного забезпечення 
для актора. Широко розкриваючи усвідомлене значення природи акторської 
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творчості, вони не характеризують особливості роботи актора над роллю. 
Психологічні проблеми, які можуть виникати в творчості актора, в самій 
особистості актора аналізуються діячами театру, а саме :акторами, режисерами, 
театральними педагогами, театрознавцями. Це є закономірно, оскільки предметом
дослідження мистецтва театру, як і науки психології, є пізнання людини, а сама 
акторська діяльність є модель діяльності людини в усьому її різноманітті, яка 
включає в себе основні детермінанти розвитку особистості: гра, спілкування, 
пізнання, праця [3].

Л.С. Виготський щодо даного питання писав: «…психологія актора 
постає як проблема конкретна, історична, а не як біологічна категорія… Емоції 
актора, його переживання виступають не як функції його особистого духовного 
життя, але як явища, що мають об'єктивний суспільний зміст і значення, що 
слугують перехідним ступенем від психології до ідеології» [4]. 

Аналіз професійних і соціально-психологічних властивостей особистості 
актора має комплексний характер і є однаковим в актуальності для психологічних
наук та театральної педагогіки зокрема. Мистецтво театру – це унікальне явище, 
яке відбувається «тут і зараз» і являє собою, за визначенням П.В. Симонова, 
«моделювання буття і людської діяльності» [11].

Отже, в мистецтві театру, де наживо відбувається спілкування між 
людьми, саму ж функцію спілкування як взаємодію з партнером і з глядачем 
виконує – актор. Особлива увага усіх театральних діячів, приділялась саморозвитку 
артиста як з точки зору розвитку особистості, так і індивідуальності, бо вони 
спрямовані на повноважне представництво театру перед глядачем та його певний 
вплив на громадську думку. 

Актор драматичного театру є складовою творчих професій. Саме тому 
процес становлення актора набуває творчого характеру. Формування і розвиток 
професійної самостійності артиста полягає «в удосконаленні знань, умінь 
і навичок», починаючи з початкового етапу засвоєння акторської майстерності. 
Творча самостійність багаторівнева. Високий рівень творчої самостійності 
характеризується вмінням актора вирішувати поставлені завдання, без зовнішньої
допомоги опановувати новим багажем знань, виробляти нові вміння та навички 
під час роботи над роллю.

Оволодіння акторською майстерністю характеризується своєю складністю 
не залежно від її етапів та напрямів розпочинаючи з основи формування творчого 
задуму, розробки дієвої лінії ролі і закінчуючи її сценічним втіленням, створенням
художніх образів.

Таким чином, можемо сказати, що мистецтво – це середовище, яке дає 
можливість по новому відкрити людину, її внутрішній світ, а театр зі своєю 
особливістю опрацювання актором ролей - сприяє максимальному розкриттю 
людської сутності, де тренінг є невід’ємним джерелом розвитку розумових 
і фізичних здібностей у актора, які відображають якість роботи актора над 
роллю. Саме тому для вивчення акторсько-режисерської професії, під час 
опанування деталей та особливостей роботи актора над роллю, майстри 
використовують, поєднують найрізноманітніші акторські психофізичні тренінги,
за допомогою яких досягають результату, коли актор на сцені є максимально 
точний та реалістичний. 
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АКТОРСЬКА ГРА ЯК АКТ САМОРЕАЛІЗАЦІЇ 
ЧЕРЕЗ ІНТЕРПРЕТАЦІЮ

Філософсько-психологічні уявлення про гру в її загальному значенні 
і в її фундаментальних ознаках по відношенню до акторської творчості можуть 
розглядатися в рамках інтеграції декількох наук.

У психології позиціонується уявлення про те, що «будь-яке спілкування 
(в порівнянні з його відсутністю) є корисним і вигідним для людей». У семіотиці
Ю. М. Лотмана в грі вбачається здатність не стільки досліджувати ті чи інші 
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життєві або наукові ситуації, скільки моделювати їх. Таким чином, стверджується
комплексне уявлення про ігрову моделіь як про пробабалістичну структуру, де 
відбувається свого роду навчання «непідготовленого індивіда» і де «безумовна 
(реальна) ситуація замінюється умовною (ігровою)» [8].

Гра актора, безперечно, пов'язана з дійсністю. За Ю. М. Лотманом, гра –
«особливого типу модель дійсності», до того ж вона є одним із механізмів 
вияву творчої свідомості, «яка орієнтується в складному і многоплановому
континуумі можливостей» і тренуванням «в умовній ситуації» [Там само].

В уявленнях про гру як функціональної похідної культурного розвитку 
людства актуалізувалися філософські уявлення про нерозривний зв'язок гри 
і дитинства, про гру як свого роду репетицію життя. Цей аспект розуміння гри 
при вивченні акторської творчості, як порівняння актора (і ширше – будь-якого 
творця в мистецькій сфері) з дитиною, імпульсивним, «нерозумним», 
непрограмованим, вельми характерно як для повсякденної свідомості, так і для 
наукових поглядів.

При вивченні філософсько-психологічного підходу до гри як основи 
акторської творчості і для розуміння ставлення суспільства до акторської
творчості важливою є дихотомія «гра-серйозність».

Філософсько-психологічні ідеї 3. Фрейда [10] доповнюють розробку 
антиномічності гри і серйозності, а також створюють ще одну дихотомію: 
вчений протиставляв грі не серйозність, але – дійсність.

Проблема співвідношення гри і серйозності з часів Аристотеля включала 
в себе такий змістовний обертон, як «гра-пізнання». Для Аристотеля вони 
були антиподами, бо «коли вчаться, то не грають, навпаки, гра «існує заради 
надхнення» [1, с. 63]. Ю. М. Лотман вступив в неоголошену суперечку
з Аристотелем і наполягав на несправедливості протиставлення гри і пізнання, 
вважаючи, що гра «навпаки, є одним із найважливіших засобів оволодіння 
різними життєвими ситуаціями» [8, с. 38]. 

Зазначені аспекти філософсько-психологічного розуміння гри доповнюються
уявленнями про гру як інваріант свободи і як про комбінації випадкового та 
можливого.

На думку І. Хейзінги, «гра є перш за все і в першу чергу вільною
діяльністю» [12]. Свобода є генетично притаманною властивістю гри. 
Доповнює цю ідею психолог-психоаналітик Е. Берн [4], який вбачає відміну гри 
від ритуалів (за ефективністю), від часу (за вигідністю). Характеризуючи 
ігровий потенціал ритуалізованого видовища, Р. Барт зазначає, що правило –
це «зовсім не обмеження, а лише умовна видимість правильності» [3]. Гра, 
таким чином, характеризується свободою не в зв'язку з відсутністю правил, 
вона важлива саме через те, що має правила. Така закономірність не тільки 
індивідуальної духовної свободи, індивідуальної духовної діяльності, а й 
соціально-детермінованої взаємодії. 

Підсумком нашого огляду філософсько-психологічної традиції в аспекті 
уявлень про гру як першооснову акторської творчості може бути акцент на 
суб'єкті гри, який прийнято ідентифікувати в сфері буттєвій і в сфері художній.
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Моделлю суб'єкта гри в буттєвій сфері стає дитина, яку багато 
дослідників співвідносять з творцем в мистецькій сфері. Порівнюючи здатність 
того чи іншого до відтворення логіки «гри» предмета, М. М. Бахтін стосовно 
актуальних для нього проблем культурного діалогу та місця автора в ньому 
ставить також питання про «авторську маску» [2] і про зустріч чужих смислів, 
результатом чого є діалог. Для розуміння сутності акторської творчості це має 
особливе значення, якщо врахувати, що актор, по-перше, є суб'єктом інтерпретації,
а, по-друге, стосовно своєї професійної діяльності зазвичай характеризується 
дієсловом «грати».

Філософське осмислення діяльності актора як театрального творця 
призводить до переконання в тому, що дана творча особистість може органічно 
самореалізуватися через інтерпретацію.

Багато дослідників вважають за необхідне підкреслити наявність «Я», яке 
тільки і може визначити собою поняття самоактуалізації. Поділяючи людей на 
автоматично діючих і тих, хто спонтанно виявляють власну сутність, Е. Фромм [11]
у точній відповідності з принципами екзистенціальної філософії ставив знак 
рівності між особистістю художника і особистістю, що володіє здатністю 
самоактуалізуватися. Акторська професія через гіпертрофовано-особистісну
концентрацію зусиль дозволяє погодитися з думкою В. Франкла про те, що 
«професія сама по собі не є єдиним шляхом до самовираження. Звідси випливає 
його ж висновок, вельми значущий для розгляду філософських аспектів осягнення 
акторської творчості. В. Франкл зазначає буттєву якість самоактуалізації, яка 
не може служити самоціллю. «Це не кінцеве призначення людини. Це навіть 
не його первинне прагнення... Подібно щастю, самоактуалізація є лише результатом, 
наслідком здійснення сенсу. Лише тією мірою, якою людині вдається здійснити 
сенс, який вона знаходить у зовнішньому світі, вона здійснює себе» [9].

Поруч з трансцендентним розумінням інтерпретації І. Кантом [7] для 
розуміння проблеми має значення емпіризм Д. Юма, який розглядав інтерпретацію
як процес співвідношення будь-якого ззовні заданого змісту зі сферою 
індивідуального споглядання. Випереджаючи можливість філософського аналізу
акторської (гранично конкретної) творчості, Д. Юм стверджував, що «розуму 
ніколи не дано реально нічого, крім його сприйняття» [14]. Так Д. Юм зводив 
предметний сенс пізнання до досвіду суб'єкта.

Особливе значення для розуміння принципів самоактуалзіації актора 
в процесі інтерпретаційної діяльності має романтична філософія, в першу 
чергу, ідеї Ф. Шеллінга. Саме останній назвав інтерпретацію «історичним 
конструюванням» [13] і шукав шлях до інтерпретації художнього світу 
в предметній єдності філософії і мистецтва. Випереджаючи сучасні уявлення 
про специфіку акторської творчості, ми можемо застосувати думку Ф. Шеллінга
про необхідність піднятися «до ідеї цілого», висловлену щодо мистецтвознавчого
аналізу, до сфери взаємин актора як суб'єкта інтерпретації з твором літератури 
як об'єктом інтерпретації.

У теорії Г. Гегеля, як і у романтиків, інтерпретація розглядається як 
здатність до художнього творення, тобто, як власне творча діяльність. Єдність 
приватних явищ (суб'єктивних зусиль інтерпретатора) з загальним (тобто 
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з об'єктом інтерпретації) у Гегеля cтверджується як безумовне, «бо мистецтво 
і його ідеал у своєму формуванні розкривається для споглядання» [6]. Г. Гегель
і Ф. Шеллінг говорили про інтерпретацію як творчий процес.

Поряд з феноменологічним підходом, який межує з інструментальним 
і об'єктивує інтерпретацію в її службовій якості, важливо відзначити 
герменевтичний підхід. Останній дозволяє підійти до інтерпретації як 
багатоваріантної акції, де особлива увага приділяється психологізації процедури. 
Набагато важливіше бачити в інтерпретації створення нового сенсу або, як це 
названо у B. C. Біблера, «світу заново». Таким чином, інтерпретація може бути 
зрозумілою як особистісно забарвлена відповідь на чужий твір, що виступає 
в якості питання. B. C. Біблер, відштовхуючись від ідеї М. М. Бахтіна щодо 
інтерпретації як спілкування особистостей через «плоть» твору, бачив у ній 
«нескінченний світ перевтілень» [5, c. 28]. І це, безумовно, наближає нас до 
розуміння інтерпретації як одного з найважливіших механізмів акторської 
творчості.
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АСПЕКТИ РОЗВИТКУ СУЧАСНОГО ДЖАЗОВОГО ВИКОНАВСТВА 
НА ПРИКЛАДІ ТВОРЧОСТІ ВАЛЕРІЯ СТЕПАНОВА

Для джазового мистецтва сьогодення притаманне звернення до різних 
стилів, які сформувались упродовж XX століття. Проте мейнстрімними 
напрямками для сучасного джазового мистецтва є фанк та ф’южн. Ці два 
джазових стилі містять у собі ті риси, що дозволяють їм бути актуальними вже 
досить тривалий час. Фанкова ритміка наповнює музичні твори драйвом, 
а поєднання елементів з різних музичних явищ, що притаманне для ф’южн, 
відкриває широкі можливості для виконавців. Проілюструвати специфіку 
взаємодії цих напрямків у джазовому мистецтві сьогодення можна здійснивши 
аналіз творчих принципів сучасних джазменів, що дозволяє розкрити домінантні
риси культури. 

Одним з виконавців та композиторів, який працює переважно в мейнстрімних
напрямках джазу є мультиінструменталіст Валерій Степанов. Він досконало 
володіє грою на фортепіано, бас-гітарі, мелодиці (губній гармоніці з клавіатурою) 
та ударних, а також майстерно співає. Його шлях до музики склався завдяки 
батьку, який був професійним джазовим виконавцем на ударних інструментах. 
З раннього дитинства Валерій мав можливість ознайомлюватись із записами 
провідних джазменів XX століття - Оскара Пітерсона, Нільса Педерсона, Джо 
Пасса, Чіка Коріа та Хербі Хенкока – під впливом який сформувався його смак 
та власний стиль. Вже у одинадцять років пройшов його перший серйозний 
концерт. 

Широкий спектр творчих здібностей Степанова не обмежується виключно 
виконавством, а включає також композиторську справу та аранжування. В певному 
сенсі його творчий підхід пов'язаний із перевтіленням різних творів у джазову 
стилістику. Так в його доробку є цікаві інтерпретаційні версії таких пісень, 
які не мали жодного стосунку до джазу. В фанк-ф’южн стилі він виконує 
пісню з репертуару В. Салтикова «Белая ночь» (слова С. Романова, музика –
А. Морозова), «Белые розы» гурту «Ласковый май» (музика і слова С. Кузнєцова), 
«Летящей походкой» (музика Ю. Антонов, слова Л. Фадєєва) та інші композиції. 
Єдине, що нагадує першоджерело – це вербальний текст, в той час як за допомогою 
аранжування відбувається переінтерпретація твору, не лише в стильовому 
відношенні, а й у питанні його структури, форми. Додаються додаткові лінії, 
ускладнюється гармонічна лінія, виконується у іншій співацькій манері 
вокальна партія. Все це надає нового образу творам завдяки індивідуальності 
виконавця та його естетичним принципам. «Насамперед в джазі на перший план
виступає особистість музиканта як носія творчості, що має синтетичний характер 
та тлумача художньої інформації, тому такий тип творця містить в собі якості 
і композитора. Джазовий музикант не обмежений нотним текстом і вказівками 
композитора, в певному сенсі сам виконавець є співавтором» [1, с. 59]. Їх нове 
прочитання виконується у стилі фьюжн, де всі компоненти музичної тканини –
ритм, гармонія, імпровізація - відповідають естетиці джазового мейнстріму.
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Окрім звернення до російської поп-музики в якості «стандартів», 
Степанов також переосмислює західні хіти, зокрема М. Джексона. Також треба 
відзначити, що сфера експериментів виконавця сягає поєднання звучання 
таких традиційних для джазу інструментів, як ударні, бас-гітара та клавішні 
з віолончеллю. Зокрема у спільному виступі з Всеволодом Гузовим (віолончель) 
струнно-смичковий інструмент вкрай майстерно презентований у джазовому 
амплуа, демонструючи мистецтво імпровізації.

Ряд композицій, виконаних у спільному проекті з Аркадієм Корнєвим та 
Борисбобом Ахметовим, превалює імпровізаційне начало. В них навпаки 
панує інструментальність та свобода кожного виконавця, проте поєднуючим 
компонентом, що скріплює композицію є постійний риф. «Риф (riff) – мелодійна 
техніка джазу, заснована на безперервному і багаторазовому повторенні групою 
музикантів або всім оркестром протягом імпровізації соліста короткої одноманітної 
музичної фрази, що легко запам’ятовується зазвичай 2-х або 4-х тактової, 
з незначними мелодичними або гармонічними змінами» [2, с. 51].

В. Степанов здійснює чимало живих виступів у різних джаз-клубах у складі 
власного тріо, до якого окрім нього входить бас-гітарист Антон Горбунов, а також 
ударник Петро Івшин. Проте також він чимало працює у студії, створюючи 
композиції, в яких він виступає виконавцем та звукорежисером. Його власні твори 
«It's Not Over Yet», «Changeable Mood», «The Sun Rise From The West», «Following 
You», «Frisk» можна віднести до складного елітарного джазу. Віртуозність, 
бездоганна техніка виконавства та тонкий смак вирізняють його твори. Авторські 
композиції Степанова демонструють тенденцію до синтезування елементів джазу, 
рок-музики, хард-фанка, R&B та ряду інших напрямків. Ф’южн є надзвичайно 
універсальним та таким, що легко адаптується з іншими музичними напрямками

Так наприклад, композиція «Wish You Could Love Me Forever» може бути 
віднесена до напрямків, як соул, смус-джас, фьюжн. Це твір, що передає відчуття 
спокою, мрійливості, гармонії та краси. Загальна тривалість композиції 8 хвилин 
32 секунди. Превалює інструментальний виклад, де невимушено звучать сольні 
епізоди у різних інструментів – гітари, фортепіано. При цьому наявні вокальні 
лінії, які виконуються напівголоса у якості бек-вокалу. Попри те, що немає 
окремої яскравої партії для співака, усі лінії фактури надзвичайно добре 
вокалізуються. Мелодійність є провідною ознакою цього твору. Вокальна 
манера Степанова характеризується використанням фальцету, м’якої атаки, 
плавними переходами від одного тону до іншого. Широкий спектр виконавських
прийомів обирається в залежності від конкретної композиції. 

Отже, для сучасної джазової практики характерне звернення до таких 
стилів, як фанк та ф‘южн, що надають широкі можливості для прояву творчої 
індивідуальності виконавців. Відбувається синтезування здобутків різних 
музичних напрямків, що є перспективним вектором розвитку виконавської 
практики.
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УНІВЕРСАЛЬНІСТЬ 
У СУЧАСНОМУ МУЗИЧНОМУ ВИКОНАВСТВІ

Сучасне музичне виконавство знаходиться наразі на доволі високому 
рівні розвитку. Актуальні тенденції спрямованості музичного простору 
обумовлюють потребу формування такої якості, як універсальність. Це здатність
бути високопрофесійним виконавцем – вокалістом, інструменталістом, причому 
часто не лише у одній зі сфер, а відразу у декількох. Подібна настанова стає все 
більш затребуваною з огляду на ті риси, які характерні для сучасної практики 
реалізації музичної діяльності. Розглянемо дане питання більш детально.

Універсальність виконавця може мати різні прояви. Це вміння поєднувати
вокальну чи інструментальну майстерність та акторську гру. Тобто те, що 
можна позначити поняттям «артистизм». На думку М. Давидова артистизм – це 
«два аспекти комунікативної поведінки виконавця на сцені – самовираження 
і свідоме психологічне взаємоспілкування музиканта зі слухацькою аудиторією: 
театральність і глибока змістовність музикування» [1, с. 95]. Проте можливе й 
більш буквальне трактування універсальності, яка буде сприйматись як можливість 
грати та співати одночасно одним виконавцем. Цей рівень виконавської
професійної досконалості був доречним раніше і залишається актуальним 
і в наш час. Проте коли мова йде про вміння добре грати на декількох музичних 
інструментах та ще й володіти мистецтвом співу – такі вміння вже виходять 
за межі традиційного, звичного та того, що є широко розповсюдженим.

Внаслідок зменшення кількості культурно-мистецьких подій, а також 
введення карантинних заходів, яке спостерігається упродовж 2020-2021 років, 
зростає необхідність формувати художнє ціле, залучаючи якомога менше 
виконавців. Даний підхід дозволяє не лише збільшити рентабельність 
мистецького продукту, а й знижує кількість контактувань з іншими учасниками 
музичного процесу (виконавці, звукорежисери та т.п.), що багато в чому стає 
новою нормою сьогодення. 

Існує ряд музикантів, які почали розвивати різні сфери власної виконавської 
діяльності, ще до того, як це стало суспільною потребою. Зокрема доцільно 
розглянути творчість Джейкоба Кольєра (Jacob Collier). Цей доволі молодий 
англійський виконавець у двадцять три роки вже отримав два Grammy, що 
безумовно є доволі вражаючим показником визнання досягнень в музичній 
діяльності. Проте ще більш важливим є те, що його активність в музичній сфері 
наразі охоплює усі галузі – виконавство, як вокальне, так й інструментальне, 
композиторську справу, аранжування. Його здатність творчо переосмислювати 
твори сприяла значній популярності серед слухацької аудиторії. Його інтерпретація
відомої пісні «Don’t You Worry ‘Bout A Thing» Cтіві Уандера, що увійшла 
до першого альбому «In My Room», стала роботою, яка заслуговує на увагу. 
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Джейкоб Кольєр самостійно аранжував композицію. Було значно змінено не 
лише стиль пісні та виконавський склад, додано нові лінії фактури, здійснено 
перегармонізацію, але й змінено структуру твору. Хоча базисною залишається 
куплетна форма, проте додається своєрідна форма другого плану (проста 
тричаснинна зі вступом і кодою). 

В стильовому відношенні в творі вибудовується дві сфери. Перший 
розділ виконується a capellа, причому фактура розписана на шість голосів. 
В цьому епізоді превалює складна гармонія, що вирізняється від версії 
Стіві Уандера, це – джазові акорди з надбудовою (септакорди, нонакорди, 
ундецим акорди з затриманнями). Ритміка є доволі простою, спостерігається 
повільний темп та рух рівними тривалостями. Проте другий розділ твору постає 
у більш танцювальній образній сфері. Превалює домінування інструментального
начала. В стильовому відношенні – це швидка самба. В цьому розділі 
поєднується гра різних музичних інструментів – гітара, контрабас, лютня, 
бонги, дарбука, кахон, бубон, клавес, музичний трикутник, ударна установка, 
синтезатор та спів. Причому наявні не лише вокально-інструментальні, а й суто 
інструментальні розділи. 

Надзвичайно важливим є те, що усі вокальні та інструментальні партії 
виконав Джейкоб, зробивши на високому професійному рівні. Вокальна партія 
дозволила продемонструвати вокальну вправність, гарний гармонічний слух та 
інтонаційну точність. До того ж виконавець зміг самостійно записати усі треки 
та здійснити мастерінг. Тобто власноруч він зміг проробити великий масив 
завдань, які постають перед професійними звукорежисерами при студійній 
роботі. Л. Остапенко змальовує наступним чином функціональні обов’язки 
звукорежисера. Він «попередньо з’ясовує, які технічні ефекти він повинен 
застосувати під час роботи над створенням фонограм, як-от: реверберація, 
використання голосового тюнінгу. Цей фахівець зазвичай має музичну 
підготовку, бо йому доводиться записувати акомпанемент як відтворений на 
синтезаторах, так і ансамблем музикантів, отже, формувати звукові доріжки 
й акустичні коридори, відтак володіти ремеслом мікшування, еквалізації, 
зведення й мастерінга» [2, с. 206]. Створений Джейкобом Колліером запис, 
який до того ж містив відео, яке включало усі його виконавські амплуа, 
дозволяє переконатися у високій майстерності музиканта та його здатності бути 
не лише універсальним мультиінструменталістом, а й блискучим аранжувальником
та звукорежисером. У своїй подальшій діяльності він продемонстрував 
здатність не менш добре виступати на сцені, здійснивши в 2015 році тур по 
Європі та США, під час яких він використовував апаратуру та програмне 
забезпечення, створені для нього Беном Блумбергом. 

Отже, універсальність музикантів-виконавців наразі є доволі важливою для 
сучасної музичної практики. Вона виступає мірилом адаптації до соціокультурних 
умов сьогодення та дозволяє переконатися у високому професійному рівні артиста. 
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ІСТОРІОГРАФІЯ СЦЕНІЧНОГО ДИЗАЙНУ 
В СУЧАСНОМУ УКРАЇНСЬКОМУ РЕЖИСЕРСЬКОМУ ТЕАТРІ

Для сучасного українського театру характерні процеси переосмислення 
класики, експерименти з новими формами та сенсово-змістовим наповненням
постановок у прагненні створити універсальну атмосферу для активізації 
діалогу з глядачем, у якого динамізм візуальної культури ХХІ ст. формує нові 
уявлення про форми та способи взаємодії з  художньою культурою.

Це зумовлює неабиякий інтерес до жанрового та стильового розмаїття, 
максимальної образності всіх засобів сценічної виразності, в тому числі 
і сценічного дизайну, оскільки ідейно-художня цілісність вистави визначається 
органічним взаємозв’язком режисерського, акторського та сценографічного 
рівнів. 

Найбільшу частину аналізу дослідження складають мистецтвознавчі 
публікації, наукові статті та розвідки, присвячені розгляду театрально-декораційної 
діяльності, специфіки сценографічного мистецтва, історичному процесу розвитку
сценографії як виду сучасної художньої творчості. 

Вагомою базою для сучасних наукових досліджень є ґрунтовні праці 
провідних вітчизняних теоретиків і практиків художньо-декораційного 
і сценографічного мистецтва, зокрема І. Вериківської «Художник і сцена» [6] 
та «Становлення української радянської сценографії» [7]; В. Березкіна 
«Мистецтво сценографії світового театру» [4; 5] та «Вистава та сценічний простір» 
[Березкин В.И. Спектакль и сценическое пространство. Москва : Советская Россия, 
1968. 88 с.]; М. Френкеля «Сучасна сценографія» [13] та «Пластика сценічного 
простору (деякі питання теорії та практики сценографії)» [14]; В. Шеповалова 
«Сценографія в художній цілісності вистави» [15] та ін.

Підґрунтям сценічного дизайну в Україні на початку ХХІ ст. лишаються 
художні досягнення національної театральної практики, проте водночас характерною
тенденцією є звернення сучасних режисерів до новаторських технологій та 
посилення їх функцій в контексті організації сценічної дії та сценічного 
простору. 



42

Розглядаючи сценічний дизайн як «візуальну режисуру сцени» (за М. Ісії), 
у даному дослідженні здійснюється спроба виявити специфіку розробки та 
реалізації дизайну сучасної театральної постановки провідними українськими 
режисерами (без залучення сценографів) та представниками театру художника 
(театральними художниками, які самостійно здійснюють постановки вистав).

Подібне вираження окремих рис загального процесу розвитку сценічного 
дизайну ХХІ ст. робить практику українського режисерського театру унікальним
матеріалом для теоретичного аналізу, висновки якого можуть мати інтерес для 
осмислення процесів сучасного соціомистецького простору.

Останнім часом виникають різноманітні посилання для переосмислення 
методик сценічного дизайну: новітні технічні засоби та інноваційні інформаційні
технології принесли у цей процес динаміку та розширили можливість авторської 
інтерпретації літературного першоджерела. Сучасні театральні постановки тяжіють 
до динаміки, характеризуються багатогранністю та складністю концептуальних 
рішень, гостротою та яскравістю пластичного вираження, максимально зближуючи 
режисерський театр та стенографічне мистецтво. 

Сучасні праці українських науковців присвячені дослідженню сценічного 
дизайну в різноманітному контексті, наприклад визначенню сценографії як 
важливої частини монументально-декоративного мистецтва інтер’єру та засобу 
формування в ньому просторів театральної дії присвячено наукову публікацію 
В. Проскурякова та Д. Яреми «Сценографія як складова монументально-
декоративного мистецтва інтер’єру театру» [10].

Головним тенденціям вирішення альтернативного сценічного простору 
відповідно особливостям театральних приміщень в Україні та закордоном 
як важливого чинника оновлення лексичної палітри мистецтва сценографії, 
присвячена наукова стаття В. Пацунова «Альтернативний сценічний простір 
як ефективний чинник оновлення сценографічної лексики» [9].

Неабиякий інтерес представляють теоретичні праці закордонних дослідників, 
зокрема «Нові технології у сучасному процесі постановки» Т. Астаф’євої [1],
«Сценографічні технології як метафора в трансмедіальному виконанні» 
(«Scenographic Technologies as Metaphor in Transmedial Performance») Е. Квіка 
та П. Брукса [17], «Сценічний дизайн та освітлення» («Scene Design and Stage 
Lighting») Р. Вольфа та Д. Блока [18]; та ін.

Проблематика взаємодії режисури та сценографії в сучасному українському
театрі привертає увагу дослідників протягом багатьох десятиліть. Неможливо 
не згадати монографічне дослідження В. Фіалко «Режисура та сценографія: шляхи
взаємодії» [12], присвячене дослідженню українського радянського театрально-
декораційного мистецтва у взаємозв’язку з тогочасними режисерськими 
тенденціями.  

Тенденції осучаснення сценічного простору засобами використання  
інформаційних комп’ютерних та інженерних технологій українськими режисерами 
розглядають К. Юдова-Романова, В. Стрельчук та Ю. Чубукова у науковій 
статті «Режисерські інновації у використанні технічних засобів і технологій 
у сценічному мистецтві» [16].
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Окремі приклади відмови українських театральних режисерів від сценографів 
у виставі аналізує Л. Бевзюк-Волошина у науковій статті «Сценограф чи режисер: 
пріоритет авторства в сучасному театрі» [2]. Зокрема дослідниця розглядає 
особливості створення сценографії вистави «Вій. Король землі» В. Клименка 
за повістю М. Гоголя «Вій» режисером В. Троїцьким (Центр сучасного мистецтва
«Дах», 2012 р.) та «Буря» У. Шекспіра (Національний академічний драматичний
театр ім. Івана Франка, 2010 р.) режисером С. Маслобойщиковим. Проте висвітлені
авторкою аспекти означеного питання не розкривають в повному обсязі
особливості розробки та реалізації режисерами сценічного дизайну постановок 
(через невеликий обсяг публікації) і не вичерпують проблематику режисерських
пошуків у вітчизняній сучасній сценографії.  

Отже, на сучасному етапі у науковому вимірі представлено багато 
ґрунтовних досліджень та наукових розвідок, присвячених специфіці сучасної 
сценографії в Україні, проте окремих праць, в яких комплексно досліджується 
проблематика режисерських пошуків у сценічному дизайні не існує, з огляду 
на недостатню розробку питання, набуває актуальності здійснення комплексного
дослідження сценічного дизайну як технології режисерського рішення в означеній
площині. 
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ВОКАЛЬНИЙ СТИЛЬ БОРИСА ГМИРІ
Музичний простір України багатий на вокальні таланти. Але розглянувши 

культуру XX століття, можна згадати лише декілька співаків, які вплинули 
на розвиток подальшої вокальної практики та були широко відомі за межами 
країни. Борис Гмиря – майстер, що змінив характер вітчизняного музичного 
академічного виконавства. Творчість цього співака потребує ретельного вивчення, 
зокрема у розрізі аналізу його вокального стилю.

Професійна співацька кар’єра для Борис Гмирі розпочалась вже у зрілому 
віці, хоча музика приваблювала його ще у дитинстві. Борис Романович змалечку 
співав у церковному хорі Вознесенського собору. Проте з підліткового віку мав 
працювати і лише у 27 років став студентом, щоправда не в музичній сфері, 
а у технічній, адже почав навчання у Харківському інженерно-будівельному 
інституті. Вже під час студентських років його запросили до консерваторії 
на прослуховування, після чого він долучився до навчання музиці. 
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Видатні вокальні здібності співака, який з відзнакою закінчив і консерваторію, 
й інженерно-будівельний інститут, привернули до нього велику увагу кращих 
оперних театрів радянських часів. Його запрошували працювати у Великому 
театрі СРСР, Ленінградському та Мінському оперних театрах. Проте Борис 
Гмиря вирішив пов’язати своє життя саме з українськими театральними 
сценами. Але не все у житті виконавця складалось добре, адже через те, що під 
час другої світової війни Борис Гмиря працював у Полтавському музично-
драматичному театрі на території, що була окупована німцями, це сприймалось 
як зрада та співак став невиїзним за межі СРСР. Попри це співак надзвичайно 
багато гастролював у радянських республіках. «А керівництво дозволяло йому 
гастролі тільки в Радянському Союзі та країнах соцтабору (гастролював 
у Чехословаччині (1955), Болгарії, Польщі (1956), Китаї (1957), у 1951, 1960 брав 
участь у декадах української літератури і мистецтва у Москві), хоча його голос
хотіли чути в усьому світі. І запрошення на гастролі йшли звідусюди» [1, с.151]. 
У післявоєнні роки він працював у Київському театрі опери та балету.

Вокальний голос Бориса Гмирі вражав своєю глибиною та тембровим 
багатством. Будучи бас-баритоном, він міг з легкістю виконувати партії з опер 
провідних українських та російських композиторів. У його творчому доробку 
були партії Султана з опери С. Гулака-Артемовського «Запорожець за Дунаєм», 
Тараса Бульби з однойменної опери М. Лисенка, Трохима з кінострічки 
«Наймичка», створеній за мотивами опери М. Вериківського. Надзвичайно 
яскраво він проявляв свій талант і у операх представників російської оперної 
школи. Переконливо Гмиря виконував партію Івана Сусаніна з опери М. Глінки,
Бориса Годунова з опери М. Мусоргського, Мельника з опери «Русалка» 
О. Даргомижського, хана Кончака з опери «Князь Ігор» О. Бородіна. Причому 
за допомогою вокалу він міг передавати найменші нюанси складних художніх 
образів.

Для співака важливу частину репертуару становили камерно-інструментальні
твори, як українських, так і зарубіжних композиторів. Зокрема Гмиря нерідко 
виконував романси, пісні композиторів-романтиків, причому, як правило, 
у перекладі на українську мову. Особливо душевно та натхненно він виконував 
солоспіви українських авторів. Недарма надзвичайно високо оцінювали талант 
Гмирі його сучасники композитори-пісенники. 

Його виконання ряду ліричних мініатюр, як-от «Ніч яка місячна», набуло 
значення зразкового. Так велику увагу майстер приділяв інтонаційній виразності
тексту, який вокалізується. В залежності від зміни поетичного тексту музичні 
фрази дещо інакше виконувалися. Це відбувалось за рахунок фразування, 
фермат, незначних уповільнень, що підкреслювали змістовні вузли. Виразними
засобами співака була здатність досягати контрастності у динамічному плані. 
Також значної мінливості мав його тембр, адже рівень насиченості формантами 
гнучко відображав зміни у сюжетній лінії. Оксамитовий тембр Бориса Гмирі 
навіть у низькому регістрі дозволяв передати ніжні почуття головного героя, 
а вже при переході до вищого регістру та залученні фальцету – створювалось 
враження, що співає молода людина проте з надвисоким рівнем вокальної 
майстерності. Дещо інакше виконував Гмиря українську народну пісню 
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«Взяв би я бандуру», авторство тексту якого приписують Михайлу Петренку. 
Створюється більш рішучий образ, де героїка переплітається з лірикою. 
Виконавська манера співака захоплювала слухачів, які співпереживали 
головному герою.

Досить цікавими були інтерпретації Гмирею романсів композиторів 
XIX століття. Так, наприклад, у романсі «Сомнение» М. Глінки замість 
надзвичайної пристрасності, яка була притаманна іншим виконавцям, зокрема 
Федору Шаляпіну, у виконанні Бориса Гмирі пристрасть є потаємною, прихованою, 
яка сповнена відчаєм. Головний герой страждає, знає, що його мрії ніколи 
не справдяться. Особливо виразно звучить останній рядок романсу, коли голос
співака стихає, а з ним вщухає і надія.

Окрему увагу у своїй творчості Борис Гмиря приділяв вокальним творам, 
які були створені на тексти Т.Г. Шевченка. Так пісня «Зоре моя вечірняя» Яківа 
Степового на слова великого Кобзаря набула значення народної, відтворюючи 
картину туги та невимовного суму. «До 100-річчя від дня смерті Тараса 
Григоровича Шевченка (1961 р.) Гмиря підготував свою першу програму 
з творів поета, а через три роки – другу. Саме вона прозвучала у найкращих 
концертних залах Києва, Москви, Ленінграда, Риги, Талліна, Вільнюса та інших 
містах. У його виконанні записано на платівки та диски 23 музичні твори 
на вірші Кобзаря» [1, c.154].

Борис Гмиря був видатним співаком, який заклав підвалини для подальшого 
розвитку вокальної майстерності академічних співаків. Його вокальний стиль 
характеризувався увагою до нюансів образного змісту творів. Поєднання лірики та 
глибокого драматизму є ознаками його вокальної манери. Велике значення мала 
широка палітра його тембрального забарвлення, яку майстер у повній мірі 
використовував задля розкриття художньої образності.
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ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО ЄВГЕНА СТАНКОВИЧА 
(НА ПРИКЛАДІ ЛІТУРГІЇ СВЯТОГО ІОАННА ЗЛАТОУСТОГО)
Серед українських хорових композиторів важливе місце надається Євгену 

Станковичу. Його хорові опуси не лише належать до найкращих зразків 
хорового жанру, але й сприяють відродженню інтересу до народнопісенної 
творчості українського народу. Варто виокремити ті риси, якими характеризується
його хоровий спадок.
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Для творчості Станковича притаманне звернення до хорового складу як 
у оперних творах, так і у тих, що призначені виключно для хору. Досить цікавим є 
те, що композитор використовує хор також у симфонічних творах. Причому хор 
може бути як одним з учасників, як у Симфонії № 3 «Я стверджуюсь», яка 
виконується солістом, симфонічним оркестром та мішаним хором, так і основним 
учасником, як у Симфонії-Диптих для хору a cappella. Якщо казати про суто хорові 
твори композитора, то він пише чимало композицій, написаних для різних складів 
a capella – жіночих, чоловічих та мішаних колективів. Зокрема у цій сфері 
виокремлюються твори, пов’язані з духовною тематикою - це псалми для жіночого 
хору та чоловічого хору a cappella, Літургія та ін. 

Інтерес до хорової сфери є сутнісною рисою української композиторської 
школи. Адже фактично у кожного вітчизняного композитора був хоча б один 
хоровий твір. Дана ознака сформувалась як наслідок розвитку вітчизняної 
практики хорового духовного співу, яка, на відміну від суто інструментального, 
розвивалась безперервно. 

У Літургії Святого Іоанна Златоустого для мішаного хору Є. Станковича 
унаочнюється зв'язок з традицією знаменного розспіву. Твір виступає точкою 
перетину традиції духовного музикування та сучасного композиторського 
мислення. Доволі цікавим є те, що лінеарна логіка, яка відтворюється у партії 
баса соло повністю вкладається в рецитацію, що притаманна духовній музиці 
православного обряду. Проте коли виникають гармонічні вертикалі, які 
утворюються при додаванні інших голосів, стає зрозумілим, що цей твір 
написано не у XVIII–XIX столітті. Поєднання голосів дає опору на яскраві 
гармонічні фарби, втілені за допомогою септакордів, нонакордів. Подібна 
барвистість гармонічного плану стає можливою лише у духовій музиці 
XX століття, яка виявляється вільною від канонічних настанов.

Якщо казати про характер тематизму, то в багатьох випадках мелодика 
тем демонструє зв'язок з народнопісенними витоками. Наприклад, у номері 
«Святий Боже» тематичний матеріал проходить у високому регістрі у сопрано 
в більш швидкому темпі, порівняно з початком Літургії, проступають інтонації, 
що нагадують веснянки. А. Волотка відзначає, що по відношенню до стилю 
Є. Станковича буде вірним зауваження про наявність у ньому фольклорних 
елементів. Одночасно в його творах проявляються елементи техніки сучасного 
письма. «Синтез фольклорних інтонацій та поліфонічних прийомів сучасної 
композиторської техніки – це те, що поєднує багатьох митців у трактуванні 
жанру духовного концерту» [1, c.361].

Однією з рис хорового мислення композитора є його увага до меж 
застосування голосів. Вони використовуються у зручному для кожної партії 
регістрі, що дозволяє в повній мірі реалізовувати виразні можливості голосів. 
Нерідко створюється ефект звукової флуктуації хорових барв. Усі голоси 
виступають у ролі єдиного спільного організму, де збалансовані звучність та 
взаємодія голосів. Шістнадцять номерів Літургії дають можливість переконатися
у тому, що композитор надзвичайно ретельно підкреслює кожен елемент 
вербального тексту музичними засобами. До тексту даної літургії в повній мірі 
може бути застосоване висловлювання А. Волотка стосовно хорового концерту 
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«Господи, Владико наш»: «слід відзначити роль сакрального тексту і уважне 
ставлення до нього автора музики, що теж є запорукою органічного синтезу 
музично-антропологічного та християнського світоспоглядання» [1, с.361].

За висловом самого композитора, Літургія є скоріше світським, аніж духовним 
твором. Проте, на наше переконання, вона виступає прикладом переосмислення
релігійної духовності сучасною людиною. В Літургії переплітаються об’єктивне 
та суб’єктивне начало, раціональність та емоційність, духовне та світське. Причому
композитор поєднує ці діаметрально протилежні начала з великою майстерністю.

В концепції мислителя П. Сорокіна музична практика розуміється як форма 
передачі інформації у почуттєвій формі. «Музика є другою основною формою 
символічних звукових провідників. Вона більше пристосована до об'єктивації 
і передачі почуттів, емоцій, настроїв або невловимих розумових станів, які 
не піддаються вербальному вираженню, і тому вона найчастіше використовується 
для емоційної, ніж для інтелектуальної комунікації» [3, с. 209]. Користуючись 
запропонованим філософом поділом музики на ідеаціональний, ідеалістичний 
та чуттєвий типи, можна відзначити, що хорова музика Станковича відповідає 
третьому типові. Це музика, сповнена чуттєвим началом, яка вражає своєю 
красою та, одночасно, подібно до середньовічної музики ідеаціонального типу, 
дозволяє казати про високий ступінь однорідності суспільної свідомості. 
«Сорокін не відмовляє музичним творам XIX і XX ст. в здатності гармонійно 
поєднувати “ідеаціональні цінності і чуттєву красу”. Безсумнівно, що і в цей 
період творили композитори, чиї твори були відзначені “дивовижним злиттям” 
ідеаціонального і чуттєвого стилів» [2, с.124]. 

Хорова творчість Євгена Станковича є зразком мислення сучасного 
композитора, який володіє свободою у реалізації власних задумів. Композитор 
вільно оперує засобами художнього вираження, що сформувались упродовж 
останніх століть, створюючи за допомогою хору образний світ, сповнений 
духовним началом.
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ПИТАННЯ ПІДГОТОВКИ МАЙБУТНІХ КЕРІВНИКІВ ДО РОБОТИ
З АМАТОРСЬКИМ ХОРОВИМ КОЛЕКТИВОМ

Аналіз теоретичного матеріалу й узагальнення практичного досвіду
підготовки майбутніх керівників до роботи з аматорським хоровим колективом
дозволив виокремити низку проблемних питань, пов’язаних з уявленням
про сутність поцесу його адаптації в рамках початкового етапу організації
художньо-творчої професійної діяльності.

Проблематика адаптації в її загальному розумінні розглядається в роботах
О. Леонтьєва, Б. Ломова, В. Машкова, О. Мороза, А. Петровського та ін. та
визначається як багатовимірний процес активного регулювання взаємодії
соціального середовища і особистості.

З тенденцій диригентсько-хорової практики відомі діячі хорового
мистецтва, в тому числі й хормейстери, розглядають процес «входження»
особистості до сфери художньо-творчої діяльності колективу як складну
взаємодію на оптимальному рівні її функціонування з концепцій: об’єкту
адаптації, суб’єкту адаптації, змісту готовності фахівця до виконання своїх
функцій на адаптаційному етапі. Саме через художньо-творчу виконавську
діяльність молодий фахівець стверджується в соціокультурному просторі як
особистість і як спеціаліст (К. Птиця, Н. Кречко, Д. Радик, О. Скопцова,
Т. Смирнова, Б. Яркін та ін.).

Складність зазначеного періду в діяльності молодого фахівця обумовлює
необхідність його комплексного дослідження. Перш за все - це виявлення
оптимальних шляхів управління процесом формування спрямованості майбутнього
диригента на керівництво молодіжним аматорським художньо-творчим
колективом. Тому уявлення про сутність процесу адаптації хормейстера
у взаємодії з художньо-творчим колективим може бути повним за умов
виявлення і аналізу його професійної спрямованості, наявності сформованих
уявлень про зміст і форми реальної і бажаної діяльності, рівня оволодіння
знаннями, уміннями і навичками зазначеної діяльності, формами домінуючої
діяльності та емоційним ставленням до неї.

У нашому дослідженні ми виходили з положення про те, що молодіжний
аматорський хоровий колектив виступає одночасно і як об’єкт цілеспрямованого
впливу з боку керівника-диригента, і як соціально-культурне середовище,
в якому формуються творчі можливості майбутнього керівника на етапі його
адаптаційного «входження» до нового колективу, тобто до інноваційної
соціальної ситуації професійного розвитку молодого фахівця. В результаті
такого процесу формується особистісне новоутворенння – злиття образу «Я»
з образом професії «Керівник хорового колективу».

На основі виокремлених методів усних і письмових опитувань, вільних
і сфокусованих інтерв’ю респондентів, а саме – студентів-випускників
диригентсько-хорової спеціальності, викладачів факультету музичного мистецтва
Київського національного університету культури і мистецтв, а також керівників
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аматорських хорових колективів м. Києва і Київської області було здійснене
наукове узагальнення щодо встановлення особливостей адаптаційного етапу
взаємодії керівника і колективу з домінантою на реалізацію багатопланової
художньо-творчої діяльності.

Одним з визначених у дослідженні питань було усвідомлення майбутніми
керівниками хорового колективу таких понять, як «гуманізм», «гуманістична
спрямованість», «загальнолюдські цінності» як засаи у взаємодії суб’єкт-об’єкт
та суб’єкт-суб’єкт з проекцією на реалізацію змістовної багатозначності цього
феномену в подальшій музично-професійній діяльності. Їхні твердження були
найбільш однаковими і виражалися такими висловлюваннями: «людяність»,
«добро», «почуття внутрішньої гідності», «толерантність», «доброчинність».
Вони висловнювали судженя про те, що потрібно створювати умови для
«гуманного ставлення як до кожної особи, так і для колективу в цілому».

Викладачі звертали увагу на більш глибоке опанування студентами
специфіки хорового мистецтва з акцентуалізацією на його змістовному
наповненні гуманістичними орієнтирами, оскільки духовна спорідненість учасників
молодіжних аматорських колективів під їхньою орудою є конче актуальною
як в плані споживання, усвідомлення й трансляцї цього виду мистецтва, так
і в плані подальшого розвитку національної культури в площині загальнолюдських
цінностей.

Практики диригенти-хормейстери конкретизували зміст цих цінностей,
виявили тісний звязок з внутрішньою настановою, тобто довели, що гуманістична
спрямованість у сфері їхньої діяльності виступає важлиим компонентом як їхніх
життєвих настанов, так і в творчій взаємодії з хоровим колективом. Особливо
важливим є входження молодого керівника у новий мистецький простір
колективної форми саме на гуманістичних засадах художно-творчого спілкування.

Отже, існуюча практика підготовки майбутніх керівників ще недостатньо
орієнтована на взаємодію з творчим колективом. Студентам бракує знань
в галузі теорії і практики організації колективної художньо-творчої діяльності,
механізмім обєднання учасників хору спільними інтересами, можливості
надання кожному з них творчого самовираження. Тому подальших наукових
розвідок потребують інші аспекти, що містяться в організації поліаспектної
художньо-творчої діяльності аматорських молодіжних хорових колективів.
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ПРИНЦИПИ ФОРМУВАННЯ ДИЗАЙНУ ІНТЕР'ЄРІВ САЛОНІВ КРАСИ 
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ КОРОНОВІРУСУ COVID-19

Явище планетарного масштабу, така як пандемія COVID-19, змінило 
сталий розвиток всіх сфер послуг. Тому, важливо розглянути дизайн інтер`єрів 
салонів краси відповідно до нагальних потреб сьогодення. У даній роботі ми 
розглядаємо можливість використання принципів та прийомів проектування 
дизайну інтер’єрів салонів краси, для реальних, інтер’єрних дизайнерських 
рішень внутрішнього середовища.

Салони краси – це специфічний бізнес, не тільки гарний, але 
й швидкозростаючий. В останні роки щомісяця відкриваються 2-3 нових 
салони, причому не тільки в столичних містах, але й у регіонах. Вони 
з'являються й у новобудовах, і в торгових центрах, і в ділових районах. Усього 
150 перукарень працювало в Києві в 1995 р., а сьогодні число салонів краси 
в столиці перевалило за тисячу. 

Дослідженнями інтер’єрів салонів краси та його обладнання займались 
вітчизняні та зарубіжні дослідники, такі як М. Канева [1], Т. Шиманська [2], 
Л. Гнатюк [3] та багато інших. Серед публікацій в електронній мережі Інтернет 
можна виділити статті Г. Кур’єрової [4] та Н. Струговщикової [5]. Важливо 
зазначити, що ринок краси потребує постійного дослідження та аналізу, які 
визначаються об’єктивністю його становлення на внутрішньому ринку та його 
впливом на розвиток здоров’я населення. 

Ефективність косметологічних послуг залежить від адекватного поєднання 
і функціонування усіх його складових елементів,а найбільш важливим з яких є 
задоволення споживачів.

Для визначення принципів формування салонів краси під час пандемії 
розглянемо ряд чинників, які впливають на дизайн інтер`єрів салонів краси. 
Перший чинник – це концептуальний чинник, який визначає головну ідею, 
концепцію майбутнього проекту, складає змістовну основу проектно-художнього 
образу. На цей чинник діють такі аспекти, як існуюче оточення, рельєф 
місцевості, кліматичні умови, історико-культурні аспекти.

Другий чинник – це етнокультурний чинник, який розлядає культурне 
предметно-просторове середовище, де знаходиться обєкт дослідження.

Наступний чинник – це функціональний чинник, який визначає функцональну
комфортність організації дизайну інтер’єру салону краси. Грамотна розробка 
функції дизайну інтер’єру, точне визначення його параметрів є важливою 
складовою частиною проектування інтер’єрів салонів краси.

Четвертий чинник – це конструктивно-технологічний чинник, який 
відповідає за дизайн меблів, які використовуються в салонах краси. 
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П’ятий чинник – це декоративний чинник, який істотно впливає на його 
образну структуру дизайну інтер’єру. Декор дуже видозмінює форму і в той же 
час доповнює образ об’єкту.

І, нарешті, шостий чинник, якій наразі дуже актуальний – це екологічний 
чинник, або санітарно-гігієнічний. Тобто мається на увазі створення безпечного 
середовища для клієнтів салонів краси та обслуговуючого персоналу. Під час 
пандемії COVID-19 індустрія салонів краси мала значні економічні втрати. 
Персонал, а це в основному жінки, на яких припадає понад висока частка 
нестандартних робочих місць в сфері послуг, були особливо уразливі в плані 
соціальної і економічної незахищеності.

Таким чином, дослідження та аналіз чинників, які впливають на дизайн 
інтер’єрів салонів краси: концептуальний, етнокультурний, функціональний, 
конструктивно-технологічний, декоративний та екологічний, дозволяє вивести 
принципи формування дизайну інтер’єрів салонів краси. Ці принципи формують
загальну стратегію організації простору:

- принцип образної цілісності, що формує гармонійність середовища, 
враховує основні закони композиції, відповідає обраній стилістиці;

- принцип автентичності та культурної ідентичності, що відповідає за 
застосування автентичних об’єктів;

- принцип екологічності, який забезпечує комфортне середовище для 
клієнтів салонів краси та обслуговуючого персоналу.

Отже, можна стверджувати, що принципи формування інтер’єрів салону 
краси – це комплекс питань, спрямованих на вирішення функціональних 
завдань, розкриття художньої образності та створення культурно-естетичної, 
історичної, навчально-виховної значущості, що, у свою чергу, зумовлює 
соціокультурне значення салону краси.
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ОСОБЛИВОСТІ РЕЖИСУРИ НАРОДНОЇ ПІСНІ
Сучасна виконавська практика пов’язана з рядом музичних жанрів та 

стилів. Активно розвивається естрадна музика, яка вже давно використовує 
весь спектр технічних можливостей, що допомагають перетворенню виступу на 
частину шоу. Наразі актуальним завданням виступає оновлення підходів до 
режисури й іншої сфери, а саме – народнопісенного виконавства. 

Важливість впровадження різних форм, які були б спрямовані на 
підвищення зацікавленості у народнопісенному репертуарі, обумовлює 
необхідність застосування режисури у цій сфері хорового та ансамблевого 
виконавства. Завдяки залученню режисури відбувається процес унаочнення 
змісту постановки, виділенні основних етапів драматургічного розвитку. 
«Сценарно-режисерський хід видовищно-розважального шоу є образним рухом 
авторської концепції сценічного твору, який спрямований на досягнення 
певного впливу. Сценарно-режисерський хід несе відповідну смислову лінію 
дії, в основі якого ідейний початок, що визначає напрям монтажу, підказує 
композиційні прийоми та образно-пластичне вирішення шоу» [1, с.111].

Коли мова йде про виконавство народнопісенного репертуару, то 
надзвичайно важливою задачею виступає створення повноцінних постановок, які б 
відтворювали елементи обрядового дійства. Це реалізується за рахунок використання
театралізованих практик. Причому їх здійснення можливе у двох принципово 
різних напрямках. Перший з них представлений намаганнями відтворити цілісну 
картину народного дійства, коли залучається народний одяг, імітуються рухи, що 
пов’язані з виконанням певного типу робіт (адже календарно-обрядові пісні були 
синкретично з’єднані з певною соціальною задачею). Другий підхід передбачає 
акцентування не на змістовності народної пісні, а на психологічному підтексті, що 
в ній міститься. Таким чином можливе залучення не народного вбрання, а лише 
окремих його елементів. Використовуватись можуть танцювальні та мімічні рухи, 
що будуть передавати переживання головних героїв, а не повністю копіювати 
народну обрядовість. І той, і інший напрямок є такими, що мають перспективне 
значення для вітчизняної мистецької практики.

На шляху до втілення театралізованих елементів при виконанні народних 
пісень, доречно не лише приділяти увагу таким візуальним компонентам, як одяг та 
специфіка сценічних рухів. Надзвичайно важливо вірно оформлювати сценічний 
простір. Задля цього необхідно залучати ті можливості, які впроваджуються у сфері 
естрадного виконавства. Для сучасних естрадних постановок притаманне широке 
застосування технічних засобів, які б збільшували зовнішню ефектність виступу. 
Це – «використання сучасної комп’ютерної техніки, електронного програмування 
та інших репрезентативно-візуальних засобів» [2, с. 163]. Завдяки їх залученню 
створюються вражаючі звукові та світлові ефекти, а вони, в свою чергу, дозволяють 
краще передати задум режисера та постановника.
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У режисурі народної пісні потрібна виваженість при підборі музичного 
матеріалу та його комбінуванні у певній послідовності. Особливо, коли мова 
йде не про одиничний виступ колективу, а про ряд номерів чи навіть концерт. 
Доречно обирати народнопісенний матеріал, який буде відповідати певній 
логіці розвитку. Це можуть бути проєкти, які б поєднували народні пісні, 
що виникли в межах конкретного регіону. Можливий відбір, який би 
відтворював цілісне обрядове дійство: свято Івана Купала, весілля, народження 
дитини, ворожіння, щедрування, водіння хороводів тощо. В даному випадку 
важлива роль надається як хормейстеру-постановнику, так і режисеру. До того ж
потрібно враховувати той потенціал, який чинитиме постановка для розвитку 
аудиторії. «У режисурі пісенно-естрадного жанру на етнокультурній традиційній
основі важливим є органічне поєднання стратегій забезпечення концертної 
видовищності, організовано-культурної рекреаційності й художньо-естетичної 
розвивальності молодіжної масової аудиторії» [2,c.165].

При виборі музичного матеріалу потрібно звертати увагу на те, щоб був 
баланс між контрастністю при чергуванні номерів та відсутністю надмірної 
строкатості. Необхідним є урахування можливості вибудувати драматургію 
вистави – від зав’язки до кульмінації, яка б не порушувала логіки, наявної 
у народних піснях. Разом з цим, прагнення не викривляти сутність народної 
обрядовості має взаємодіяти з намаганням надати сучасних сенсів постановці, 
що є вкрай важливим для створення взаємодії із слухацькою аудиторією. 
Не треба забувати, що народні пісні пов’язані з різними образними сферами, 
тому їх чергування повинно сприяти створенню «живої» постановки, яка була 
б зрозумілою сучасній аудиторії. Музичний матеріал, безперечно, відіграватиме 
панівну роль, завдяки чому буде «високе емоційне напруження, ритмічна 
контрастність розвитку дії, виразне розкриття характеру персонажів» [1, с.112]. 
Доречно буде зазначити, що сценічне втілення потребує виваженості кожного 
елементу постановки. Емоційна виразність народнопісенного репертуару дозволяє 
створювати режисерам різні підходи до втілення сценічної постановки. 

Глибина, що криється у фольклорі, дозволяє створювати цілі драматичні 
вистави, які б базувались на матеріалі пісенної творчості народу. В кожній 
постановці режисер перебирає на себе функцію інтерпретатора поведінки 
головних дійових осіб та того, хто виховує, надихає публіку, вступає у діалог 
з нею, намагаючись передати власне бачення моральних колізій, про які йде 
мова. Отже, питання режисури народних пісень та стратегій її розвитку 
є актуальним для сучасного вітчизняного виконавства та таким, що відкриває 
широкі перспективи для практичної реалізації в контексті мистецьких візій 
сьогодення.
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ДЖАЗОВЕ МИСТЕЦТВО НАТАЛІЇ ЛЕБЕДЄВОЇ
Українське джазове мистецтво активно розвивається упродовж останніх 

десятиліть. Його еволюціонування пов’язане з діяльністю ряду музикантів, які 
задають високий рівень виконавської майстерності у цьому напрямку естрадного 
мистецтва. Серед українських джазменів виділяється постать Наталії Лебедєвої, яка 
є провідною виконавицею, педагогом, композитором та аранжувальником.

Наталя Лебедєва є піаністкою, чия творча діяльність вплинула на розвиток 
провідних джазових виконавців. Її викладацький шлях в Київській муніципальній 
академії ім. Р.Глієра триває вже більше двадцяти п’яти років, де завдяки її 
керівництву класом джазового ансамблю було виховано багато провідних 
вітчизняних виконавців. При спільній ансамблевій грі відбувається не лише 
введення молодих музикантів до сфери серйозного джазу, а й виявляються їх 
можливості до мистецтва імпровізації, без якого не можливий джаз. О. Павленко 
визначає імпровізацію як «вид художньо-креативної діяльності, в ході якої творчий 
продукт створюється оригінальними музично-виразними засобами джазового 
мистецтва» [2, с.92].

Творчий шлях Н. Лебедєвої як професійної виконавиці-піаністки розпочався
з 1995 року, коли вона створила тріо з Андрієм Арнаутовим (бас-гітара) та 
Аліком Фантаєвим (ударні). В той час було записано перший диск, до якого 
увійшли авторські композиції Лебедєвої. Попри те, що Наталя чимало уваги 
приділяла виконавству у складі тріо, вона була учасницею ряду інших проєктів, 
як правило, організованих її колишніми студентами, а нині – провідними 
джазовими музикантами.

Якщо казати про специфіку її творчого спрямування, то власні композиції 
Лебедєвої можна віднести до напрямку ф’южн. Проте чимало альбомів 
пов’язано з переосмисленням класичних творів – Й.С. Баха, Ф. Шопена. Так є 
альбом «QUESTS», який натхненний музикою Фредеріка Шопена та записаний 
джазовим секстетом. Твори провідного барокового композитора увійшли 
до альбому «ВACH IN JAZZ», де джазове тріо виступило разом із дуетом 
скрипок «Two Violins». Окрім цього виконавицю цікавить й сучасна музика, 
зокрема нею був створений проєкт «COVER Z», який увібрав інструментальні 
версії пісень співачки Земфіри Рамазанової. 

Серед останніх проєктів Лебедєвої є творче співробітництво зі співачкою 
Лаурою Марті, знайомство з якою відбулось ще під час навчання останньої 
в КМАМ Глієра. Згодом співробітництво дійшло до рівня співтворчості. 
У спільному проєкті до авторської музики Наталії було додано англомовний 
текст, написаний Лаурою. Результат є таким, що дозволяє демонструвати 
високий рівень українського джазу у світовому музичному просторі та часто 
презентується на українських концертних заходах .
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Якщо казати про структуру композицій, які створює джазова виконавиця, 
то вони є досить складними. В них наявні елементи сюїтності, а не куплетної чи 
строфічної форми. Досить часто на фоні теми медитативного характеру може 
виникнути контрастний розділ, який пов’язаний з етнічними елементами. Вкрай 
важливим для джазу є те, що він, як вказує Лебедєва, дуже активно реагує на 
зміни, що відбуваються у культурі, світі, мистецтві. Тому джаз модифікується 
та вбирає елементи електронної музики, етнічної музики, академічної музики. 
В цьому є його сила та перспективність.

Виконавська імпровізаційна манера Лебедєвої є зразком для наслідування 
для молодих джазменів. Кожен, хто потрапляє на заняття ансамблем, має 
можливість не лише почути основні принципи її імпровізаційних патернів, 
а й перейняти їх. Її імпровізацію окреслюють наступним чином: «Імпровізації 
Наталії Лебедєвої зазвичай будуються як розвиток мелодійних ліній, часто 
через повторення і видозміну музичних фраз, яке не відпускає увагу своїм 
поступовим накопиченням енергії, вихлюпується в фінальних акордах» [3].

Одним з головних принципів виконавця, на думку Лебедєвої, є осягнення 
важливості бути відповідальним перед публікою, яка має розуміти виконавця, 
навіть не усвідомлюючи кожен елемент музичної композиції. Має здійснюватись
контакт з аудиторією, яка б відчувала внутрішні інтенції музикантів. «На концерті, 
навіть граючи найрозумнішу і концептуальну музику, музикант грає для 
публіки. Ми повинні бути дуже щирі та відкриті внутрішньо, ми повинні 
донести людям свою любов до цієї музики і те задоволення, яке ми отримуємо, 
граючи цю музику» [1].

Н. Лебедєва відмічає, що музичне мистецтво є таким, яке не можна 
сприймати суто раціонально. Воно повинно зачіпати на почуттєвому рівні. 
Обов’язково має бути взаємодія між учасниками музичного процесу. Причому 
єдиним шляхом привертання аудиторії до джазу, на думку піаністки, є його 
сприйняття через живе виконання, яке не може бути нічим замінене. «Музика –
така субстанція, що сприймається на рівні відчуттів, а не на рівні інтелекту. 
Якщо немає вібрацій відносно до озвученого поля, безглуздо пояснювати, що 
таке музика. Потрібно прийти на концерт і, перш за все, підключитися до 
енергетики. Подивитися, як руки, губи, очі музиканта живуть, як це все працює 
і відтворює. Піти на якийсь джазовий концерт, солянку, безкоштовний open air, 
джем-сейшн, просто потусуватися» [1]. Джазове мистецтво України має значний
потенціал для розвитку, адже є чимало молоді та професійних музикантів, які 
вже досягли високого рівня майстерності. Головним завданням є створення 
умов, за яких не буде відтоку творчого потенціалу та будуть надаватись 
можливості для подальшого еволюціонування.
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ХУДОЖНІЙ ТЕКСТ ЯК КОМПЛЕКС СМИСЛІВ
Якщо звернутися до сфери повсякденної комунікації, де висловлювання 

має складну багаторівневу структуру, то можна спостерігати такий механізм 
його передачі: думка, ідея, що складає зміст повідомлення, за допомогою 
кодуючого механізму мови перетворюється в текст, що декодується, і таким 
чином зміст повідомлення передається учаснику акту спілкування. 

Семіотичне осмислення тексту знаходить відображення в театральному 
мистецтві, що створює зовсім інший за своєю природою твір, відмінний від 
філософії і літератури. З’явилася семіотична концепція «мови» різних мистецтв, 
зокрема й театру. Згідно з твердженням Р.Барта, мова в лінгвістичному значенні –
матеріал літератури, тоді як озвучена мова належить до матеріалів театрального 
мистецтва. Все більше розповсюджується поняття вистави як особливого 
повідомлення, тривалого в часі і просторі, з озвученою мовою і пластичною 
формою оповіді. Передавачем цієї інформації є особливий театральний 
колектив (драматург, режисер, актори, художник та ін.), а декодуючим 
отримувачем – театральний глядач. Дана концепція, стисло викладена у Барта, 
звучить так: «Що таке театр? Вид кібернетичної машини. Перебуваючи в стані 
спокою, машина закрита завісою. Коли її відкривають, вона починає посилати 
в наш адрес серію повідомлень (сигналів). Своєрідність цих повідомлень полягає
в тому, що вони протікають одночасно і в різних ритмах. У певні моменти 
вистави ми отримуємо одночасно шість чи сім повідомлень (що витікають 
з декорації, костюму, освітлення, простору, де розташувались актори, з їхніх 
жестів і слів, їхньої міміки). Деякі з цих повідомлень стійкі (як, наприклад, 
декорації), тоді як інші – миттєві (слова, жести). Таким чином, ми маємо справу 
зі справжньою інформаційною поліфонією. Це і є театральність: щільність 
і насиченість знаків» [3, с.258].

Основою для постановки вистави є літературний матеріал – твір драматурга, 
що матеріалізується і перетворюється у виставу за допомогою виразних засобів, 
підібраних режисером. Відбувається природний процес перетворення літературного
твору, що, реалізуючись через художній образ вистави, стає самостійною 
художньою цілісністю в природі іншого мистецтва. Режисер трансформує 
тимчасові характеристики мови літератури в просторову визначеність конкретної 
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вистави. Сценічним автором, постановником діалогів і монологів у виставі є 
режисер, але кінцевий результат залежить від виконавця, який втілює 
літературний текст у живій мові. Отже, сценічний текст такий же оригінальний, 
як і літературний, і є не «перекладенням» в систему сценічних засобів 
виразності, а втіленням режисерського бачення літературного тексту – тобто 
абсолютно новий художній твір, народжений в умовах театральної природи. 
Висловлювання, як базова одиниця системи знаків, у процесі трансляції від 
одного виду мистецтв до іншого змінює форму, збагачується, конкретизує зміст 
висловлювання, тобто розширює його смислове (семантичне) поле. 

Однією з проблем, що виникають у дослідженні принципів організації 
передачі інформації, є відповідність змісту висловлювання його формі. Від 
цього безпосередньо залежить рівень сприйняття і розуміння інформації. 
Так, сценічний текст передбачає «прямий» і «непрямий» діалог. У «непрямому 
діалозі» слово часто перестає бути рівним самому собі – стаєполісемантичним, 
багатозначним. Філологи кажуть про два рівні слова в художньому творі: 
лінгвістичний та образний, позамовний. Тонкий дослідник стилістики М. Бахтін
підкреслював, що слово треба вивчати «не у вилученому з діалогічного спілкування 
“тексті”, а якраз в самій сфері діалогічного спілкування, тобто в сфері справжнього
життя слова. Слово не річ, а вічно рухоме, вічно мінливе середовище 
діалогічного спілкування» [1, с. 248]. 

Людина знає і сприймає більше, ніж може сказати. Сам процес формування
думки є рух від неусвідомлюваного до усвідомленого, від невербального до 
вербального. Тому процес створення будь-якого тексту – це процес свідомого 
або неусвідомленого «закладання» певного комплексу смислів, об’єктивованих 
у тексті. Вийшовши з-під пера автора, художній текст незалежно від свого творця 
відкривається для нових зв’язків. Читач не лише відтворює, реконструює
авторський задум, але і створює, конструює сенс заново. 

Смисловий простір художнього тексту, в цілому, являє собою дворівневу 
структуру: рівень змісту — явних (поверхневих, експліцитних) смислів, і рівень 
прихованих (глибинних, імпліцитних) смислів. Під змістом (або поверхневими 
смислами) ми розуміємо матеріальну основу повідомлення, вербальну 
з використанням мовних одиниць в їх словникових значеннях; зміст, як 
правило, розуміється читачем однозначно. Глибинні (приховані) смисли – це 
невербальна категорія, заснована на використанні мовних і позамовних одиниць та 
їх поєднань у локальному, текстовому просторі; тут смисл індивідуальний і менш 
передбачуваний.

«Культура усного і писемного спілкування людей передбачає можливість 
(а нерідко і необхідність) непрямого інформування, коли адресату (читачу, 
глядачу, співрозмовнику) “дають зрозуміти” те, що мають на увазі шляхом 
“тонких”, “туманних” чи “прозорих” натяків, виражених у формі різноманітних 
недомовок, багатозначностей, прислів’їв чи приказок і ін., або шляхом 
“підведення” реципієнта до певних умовисновків» [2]. Для думок з подвійним 
змістом уже в історично віддалені часи існували образно виражені назви типу 
«напустити туману», «закидати вудку», «кидати камінь в чужий город», що 
безумовно були синонімічними відповідниками сучасного театрального 
поняття «підтекст». 
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СВЯТО ЯК СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ ФЕНОМЕН
Пандемія COVID-19 значно вплинула на усталені форми людського 

існування, зокрема, це стосується соціокультурної сфери. За 2020 рік в Україні 
спостерігається тенденція до переосмислення терміну «свято» та значно 
змінюється вид і форма організації та проведення даного явища, що вимагає від 
працівників соціально-культурної сфери розробки інноваційних підходів до 
творення інноваційного культурного продукту.

Оскільки, свято у житті людини відіграє значну роль, головною проблемою, 
яка потребує негайного вирішення, є пошук нових рішень для організації та 
проведення свят, безпечних для усіх учасників процесу, створення цікавих, 
незабутніх, оригінальних проектів, розробка модернізованих технологій, які 
залучать сучасну із високими соціокультурними потребами особистість, групи 
чи спільноти людей. Інноваційні проекти потребують не тільки значних 
матеріальних засобів, а в першу чергу творчих, оригінальних і цікавих рішень 
свят, які сприяють максимальній активізації населення, задоволення їх у соціальних, 
моральних, культурних і духовних потреб.

Специфіку сутності та особливості свята досліджували Бурменская Д.Б.,
Жигульский К., Ленінцева В.А., Мазаев А.І., Орлов О.Л., Пігалев А.І., Петрова І.В., 
Поплавский М.М., Субботіна Н. Д. Тульчинский Т.Л., Чернявская Ю.В,
Чижиков В.М. та інші.

Як свідчить аналіз історичних та культурологічних джерел, свята 
відігравали значну роль у житті людини синтезуючи обряди та традиції 
релігійного й повсякденного життя багатьох поколінь українського народу. Для 
того, щоб осмислити важливість свята в житті особистості та суспільства, 
необхідно розкрити його сутність [2,с. 43; 4,с. 165].

У культурології поняття «свято» прийнято визначати як: «протиставлений
будням (повсякденності) відрізок часу, який характеризується радістю і торжеством, 
виділений в потоці часу в пам'ять, або на честь кого або чого-небудь, що володіє 
сутнісної зв'язком зі сферою сакрального, що відзначається в культурної чи 
релігійної традиції як дійство, яке забезпечує його учасникам максимальну 
причетність до цієї сфери», таке визначення дає професор, доктор культурології
А. І. Пігалев [1]. А. І. Мазаєв наголошує, що слово «свято» означає визначений 
період часу (година, день чи дні), коли не займаються справами [4, с. 179].
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Термін свято та його еквіваленти належать до словотворчого фонду 
повсякденного мовлення і є часто вживаними при спілкуванні. Польський 
соціолог Казимеж Жигульський, наприклад, розглядає французьке походження 
терміну «свято» – слово «fete», яке належить до тисячі найбільш вживаних 
французьких слів. Іспанці у своєму спілкуванні часто вживають слово «fiesta», 
означає свято [3, с. 94].

Свято є складним комплексним феноменом соціокультурної сфери, 
що виконує важливі функції, які в свою чергу допомагають розкрити 
і продемонструвати його роль у житті суспільства. Розглянемо основні функції 
свята: ігрову, комунікативну, ідеологічну, компенсаторну, рекреативну, інтегруючу, 
консервативну, культурну, естетичну і інші. Зупинимося детальніше на деяких 
з них [2, с. 45].

Гра виступає як одна з найважливіших, у формулюванні основних принципів 
якої важливу роль зіграли дослідження польського вченого К. Жигульского. 
Розроблена ним теорії зазначає, що кожна, постійно існуюча спільність, в основу 
життя якої покладений упорядкований рахунок часу, календар, вносить певний 
порядок в ігрову сферу свята. Цей порядок завжди заснований на відведенні йому 
певних моментів часу – відрізків річного циклу. З огляду на те, що «ритм і свято 
як вузлових моментів часу створюють основу календаря», свято сприяє створенню 
та підтриманню ритмічності і циклічності у функціонуванні певного суспільства. 
[3, с. 217; 6, с. 95].

Найтіснішим чином культура та свято тісно пов'язані, це простежується 
у дослідженнях національного менталітету і національних традиціях. На основі 
культури створюється національний світогляд, ідеологія, певний ракурс 
бачення картини світу. При цьому масове свято є формою культури, яка не 
тільки актуалізує взаємодію, але і значною мірою дозволяє побачити притаманні
різним народам відмінності в його прояві [2, с. 46].

Свято як спосіб пристосування молодого покоління до традицій, ідей 
вірувань предків. Тут важливого значення набуває і календар і предмет свята, 
і звичаї, і обряди. Ідеологія закладена в сутності свята, часто усвідомлено 
експлуатувалась правлячими класами, кастами, прошарками, партіями, 
лідерами з метою самоутвердження, нав’язування своєї ідеології, вірувань, 
цінностей [4, с. 174].

Компенсаторна функція свята полягає в тому що під час незадоволення 
потреб особистості в будні дні: обмеження в харчуванні, відпочинку, у поведінці, 
емоційна стриманість. Дану функцію ще називають функцією проектної розрядки. 
Мається на увазі відновлення психічної рівноваги, ліквідація напруги і дисгармонії, 
яка накопичилась в організмі людини. Проектна розрядка – спосіб зняти напругу, 
яка полягає в перенесенні незадоволених емоцій з одного реального об’єкта 
на інший, його замінник, чи уявлення [7, с. 54].

Рекреативна функція свята пов’язана перш за все з задоволенням соціально-
психологічних потреб, то рекреативна – біопсихологічних. Тобто задоволення від 
самого життєвого існування. Для цього святкова пора – є дуже сприятлива. Пісні, 
танці, музика, їжа, воля, безтурботність, пора задоволень сама по собі без 
додаткових роздумів над їх значенням, є цінність життя для частини суб’єктів 
свята, не стурбованих філософськими питаннями життя [4, с. 186].
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Інтегративна функція сприяє повноцінному збереженню етнічної 
колоритності, єдності та самобутності і полягає в стимулюванні групової 
діяльності, в об’єднанні індивідів в одну групу за певними загальними 
характеристиками, в якому індивід усвідомлює своє місце в колективі і роль 
даного колективу серед інших подібних груп. Свято є своєрідним феноменом 
колективної творчості [7, с. 62].

У святі явища і предмети, крім власне утилітарного значення, знаходять 
сенс знака, символу: не просто їжа, а рясне застілля як метафора достатку, 
культового підношення, жертви; не звичайна ходьба, а хода, танець; не розмова, 
а декламація, мови, тости, спів; одяг особлива – святкова; ритуальна, начиння –
спеціальна обрядова, парадна і т. д. Ці символи, різноманітні побутові дії 
(обрядовість, ритуал) створюють особливу метафоричну стихію свята, в якій 
реалізується його естетична функція. У стихію свята залучаються космос, 
природа, середовище проживання, засвоєні в «даний період матеріальні і духовні
цінності». Свято є унікальним феноменом культури. Воно формує світосприйняття, 
життєві орієнтири, естетичні вподобання. Дана функція полягає в створенні 
свята як інструменту впливу та акцент на тій чи іншій ідеї організації. Свято –
одна із форм збереження та передачі соціального досвіду, відображає картину 
світу і модель соціуму, всякому він існує [3, с. 205].

Слабо вивчена і практично не досліджена сакральна функція свята, що 
базується на вірі. Її завдання в традиційній культурі може бути охарактеризована як 
умовний, але опредмечений в речах і діях контакт зі надчуттєвий, гарантований 
справжністю почуттів людей. Консервативна функція свята (від англ. 
conservative – зберігаючий, консервативний, збережений) це така функція, яка 
сприяє не тільки об’єднанню групи, але й подальшому її співіснуванню як 
такої. Дана функція особливо актуальна для етнічних, професійних і інших 
груп. В сучасній Україні проживають національні діаспори: євреї, румуни, 
словаки, молдавани, чехи, росіяни, білоруси та ін. Всі вони прагнуть зберегти 
свою, культуру, мову, побут, традиції. Проте, саме в свято людина найбільш 
чітко усвідомлює свою приналежність, ідентичну самобутність. Якщо через 
певні причини зникає свято, тоді як результат і зникає група яка його 
святкувала [7, с. 68].

Таким чином, можна зробити висновки, значення феномена свята 
багатогранне, воно відображає життя людини і суспільства, його роль важко 
переоцінити. Свято є дзеркальним відображенням епох, в ньому присутні 
елементи історичного, політичного, духовного життя суспільства та існуючих 
в ньому прошарків. В житті кожного народу свято займає своє місце, виконує 
важливі функції. Відношення індивіда до свят, сприяє його соціалізації, 
культурного зростання, виховання, усвідомлення себе як частина великого 
об’єднання, без якого не можливе функціонування групи, як єдиного 
соціального механізму.
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МЕТОД ФЕЛЬДЕНКРАЙЗА ЯК ІННОВАЦІЙНА ПРАКТИКА 
У ПРОФЕСІЙНОМУ НАВЧАННІ АКТОРА

Сучасна театральна практика, методики і техніки навчання актора 
формуються в межах міського космополітичного контексту, який є водночас 
багатокультурним, міжкультурним та внутрішньокультурним. Дослідники 
акцентують на тому, що на сучасному етапі театр відображає реакцію міста на 
виклики глобалізації і є своєрідним «місцем зустрічі культур Заходу та Сходу» 
[4, с. 440–442]. Відтак, закономірним та доцільним в процесі навчання актора 
ХХІ століття стає поєднання традиційних методик і тренінгів та сучасних практик, 
західної педагогіки та східної філософії, різноманітних інституціональних моделей 
та ін. У цьому контексті особливої актуальності набуває дослідження специфіки 
навчання актора за методом М. Фельденкрайса.

Специфіці методу Фельденкрайза, як одному з найдієвіших у процесі 
психологічної та фізичної реабілітації, а також особистісному розвитку людини, 
присвячено публікації небагатьох вітчизняних дослідників: О. Тохтамиш у статті 
«Метод Фельденкраза як теорія і практика навчання й розвитку людини через 
усвідомлювання рухів тіла» аналізує його основні теоретико-методологічні та 
прикладні аспекти; А. Луценко («Тілесноорієнтовані підходи альтернативної 
медицини: методологія розкриття потенціалу тілесності») висвітлює деякі аспекти 
методу, а саме техніки «Усвідомлення через рух» та «Функціональна інтеграція».

https://www.twirpx.com/file/266842/.
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Натомість дослідження методу Фельденкрайза як інноваційної практики 
у професійному навчанні актора, й досі лишається, на жаль, поза увагою 
українських дослідників.

На сучасному етапі провідною є тенденція демократизації та спільної 
практики навчання, яка сприяє віднайденою емфатичних здібностей та 
формуванню психофізичної гнучкості акторів. Однією з діючих методик 
у цьому контексті є метод Фельденкрайса, який пропонує емансипаційні, 
емпатико-формуючі та агентуючі процеси для відкритого та чіткого підходу до 
навчання акторів.

Доктор фізичних наук М. Фельденкрайз, який активно практикував 
бойові мистецтва, першим серед європейців здобув чорний пояс з дзюдо, через 
травму коліна розробляв унікальний синтез науки та естетики метод соматичної 
освіти «Feldenkrais» на основі знань фізики, механіки тіла, неврології, теорії 
навчання та психології протягом 40 років. Наразі цей метод вважається 
революційним підходом в осмисленні функціонування людини, покращення 
фізичної та розумової діяльності та активно використовується для підвищення 
ефективності професійних спортсменів, а також у процесі навчання танцюристів, 
музикантів та акторів. Універсальність метода дозволяє досягати більшого 
рівня комфорту, підвищувати мобільність та діапазон рухів, покращити 
координацію та гнучкість, розширити самосвідомість, підвищити самооцінку 
та життєздатність [7].

На думку деяких дослідників, створені на основі цього методу педагогічні 
практики і тренінги акторів, надають студентам відчуття приналежності 
та соціальної співучасті, створюючи умови для віднайдення внутрішньої 
сили [5, с. 56], шляхом розвитку спільно втіленої професійної близькості, тобто 
формують педагогічну основу для пожвавлення та інтеграції власного «Я» 
акторів у процесі тренувань та сценічного виконавства, як «найглибшого 
творчого джерела» [5, с. 57].

Використання методу Фельденкрайса в процесі навчання актора розпочалося
у 1970-х рр. М. Фельденкрайс особисто провів перші тренінги для акторів 
і танцюристів у США та Ізраїлі, а на запрошення відомого театрального режисера 
П. Брука, проводив заняття з акторами в Парижі. Його учні та послідовники 
(наприклад, М. Паньє, одна з провідних вчителів руху в Європі. – Авт.) посприяли 
визнанню та прийняттю методу Фельденкрайса як соматичної дисципліни 
і практики, яка значно покращує процес навчання виконавському мистецтву. 

Однією з перших країн в якій різноманітні аспекти методу Фельденкрайса 
почали інтегрувати у програми вищих мистецьких навчальних закладів стала 
Великобританія. У 1996 р. Г. Ньюєлл започаткував першу британську програму 
навчання методу для професійних виконавців; інноваційним практикумом 
в навчальній програмі Королівського коледжу Холлоуей (Лондонський 
університет) став курс фізичного театру, розроблений на основі методу 
Фельденкрайса, запроваджений з 1998 р. Р. Кейвом, почесним професором 
драматичного і театрального мистецтва. Ряд інших університетів Великобританії
також інтегрували метод Фельденкрайса в навчальні програми виконавського 
мистецтва: курс бакалавріату «BA Performing Arts» в Лондонському університеті
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Метрополітен (London Metropolitan University’s), програма «BA Contemporary 
Performance Practice’ programme» Донкастерського університетського центру 
(University Centre Doncaster) та ін. [3, с. 6–7]. 

Наразі розроблені відомими західними театральними акторами та 
режисерами навчальні курси і тренінги, які базуються на методі Фельденкрайса, 
викладаються у багатьох провідних вищих мистецьких навчальних закладах 
західноєвропейських країн та Сполучених Штатів Америки, позиціонуючи його як 
динамічний підхід до навчання, який доповнює традиційні методи та способи.

Метод Фельденкрайза – соматична дисципліна, заснована на звукових 
механічних та неврологічних принципах, які легко доступні завдяки фізичному 
переміщенню – реорганізації та повторному вирівнюванню тіла в часі та 
просторі; підкреслює емпіричні аспекти навчання, допомагаючи індивідууму 
покращити психофізичну усвідомленість, надаючи можливості робити 
раціональний вибір рухів та дій. Саме ця ідея, ідентифікована А. Квестелом, –
центральна в практиці методу Фельденкрайза.

Метод Фельденкрайза, який включає всі необхідні аспекти для покращення
людського потенціалу через навчання, фокусується на чотирьох аспектах: 
мисленні, відчутті (на емоційному рівні), сприйнятті (обробці інформації) та 
русі, оскільки зрушення в будь-якому з них може призвести до зрушення 
у всьому «Я». Засобом досягнення цього процесу автором методики обрано 
рух, оскільки змінити хід думок, власні відчуття та сприйняття досить складно, 
натомість зміна руху (процес який відбувається одразу) та використання уваги 
може призвести до різких змін у сприйнятті себе самих та оточуючими [1].

Навчання відбувається за двома практичними підходами: «Обізнаність 
через рух» – серія групових занять з послідовностей рухів, які впливають 
на зміни в диханні, позі, гнучкості, діапазоні рухів, зрушенні самооцінки, 
зменшенні болі, підвищенні життєздатності, а в цілому концентрує увагу на 
процесі того, що ми робимо насправді; «Функціональна інтеграція» – техніка, 
яка спрямована на нове відчуття себе завдяки фізичній організації, посиленню 
можливостей та створення вільного вибору того як і що робити [6, с. 14] 
(як правило відбувається у формі індивідуальних занять).

В основі методики – поняття «обізнаність», яке розглядається за 
допомогою руху як транспортного засобу. На думку М. Фельденкрайза, «рух –
це основа осмислення» [2, с. 36], тоді як «осмислення – це свідомість разом 
з усвідомленням того, що відбувається в ньому, або тому що відбувається в нас, 
поки ми свідомі» [2, с. 50].

Метод сприяє створенню актором нейтрального стану, з якого більш чітко 
і творчо розвивається фізичні характеристики. Студенти розрізняють структуру 
рухів, як за допомогою них можна виразити характер персонажу та ін. 

Ефективний метод Фельденкрайза сприяє підвищенню осмислення актором
себе в стані спокою і стані дії, а рух є невід’ємною частиною здатності актора 
розповідати історію, не лише з точки зору того, що має бути виражено, 
а й з точки зору налаштування, переформування та розробки засобів зовнішньої 
та внутрішньої виразності. Отже, метод надає унікальну можливість актору 
створити образ, а також поглибити осмислення творчого процесу. 
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КОНЦЕПТ ІННОВАЦІЙНИХ ІДЕЙ РЕЖИСУРИ ФРАНЦУЗЬКОГО 
ТЕАТРУ НАНТЕР-АМАНДЬЄ КІНЦЯ ХХ – ПОЧАТКУ ХХІ СТОЛІТТЯ

Протягом ХХ ст. національне театральне мистецтво Франції відстоювало 
права письменника та панівне місце тексту у сценічному творі, зумовивши 
неабиякі дискусії теоретиків і практиків з приводу оригінальної діалектики 
сцени і літературного першоджерела. 

К. Ногретт наголошує, що народження режисури у Франції символічно 
співпадає з заснуванням у 1887 р. А. Антуаном Вільного театру – вперше 
художня та адміністративна відповідальність були зосереджені в руках однієї 
особи, яка відповідала за виконання основних і допоміжних завдань тогочасної 
режисури: формувала репертуар, обирала костюми, декорації, музичне та 
світлове оформлення, розподіляла ролі та керувала акторами [6, 45]. Особисто 
А. Антуан стверджував, що нова роль постановника як творця полягала 
в органічній комбінації двох аспектів – матеріального (створення декорацій, що 
є місцем дії, змалювання персонажів, їх групування) та нематеріального 
(інтерпретації та рух діалогу) [1, 603].

https://www.feldenkraisguild.com/article_content.asp?edition=1&section=
https://www.heacademy.ac.uk/system/
http://feldenkraisinsantafe.com/
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Значне відображення отримали в французькому режисерському мистецтві 
соціально-політичні перипетії ХХ ст., оскільки поступово акценти з розважальної 
функції зміщувалися і театр став ареною для закликів до боротьби, репрезентації 
політичних маніфестів, а зрештою – сповненого протиріч та трагедій життя 
сучасної людини.

На початку ХХ ст. девальвація традиційних для європейської театральної 
практики попередніх століть психологічних та вербальних компонентів вистави 
зумовила переоцінку потенціалу сценічної дії, що не вичерпується можливостями
театрального майданчика, а пов’язане з новим осмисленням не стільки зовнішньої 
форми, скільки змістового наповнення театру в цілому. Це стало приводом для 
подальшого розвитку театру на кількох рівнях: рівні виробництва звичайних
вистав, що задовольняють традиційні запити глядача, і на рівні ідеї розкриття 
сенсу людського існування. 

Розвиток французької реформаторської театральної режисури наразі 
відбувається в контексті збагачення класичних для даного напрямку тенденцій 
новаторськими ідеями, що відповідають вимогам сучасності.

У 1971 р. в рамках політики французької театральної децентралізації було 
створено Національний драматичний центр Нантера, а за кілька років, у 1976 р. 
відкрито сучасне приміщення Театру Амандьє. Режисеру П. Шеро, який очолював 
театр у 1982-1990 рр., вдалося зробити його одним із найпрестижніших брендів 
французького театру [4]. Відповідно репертуарній політиці режисера, класичні 
твори «Пер Гюнт» Г. Ібсена, «Отель де Франс» (імпровізація на тему п’єси 
«Платонов» А. Чехова (1987 р.), «Гамлет» У. Шекспіра (1988 р.), «Дон Жуан» 
Ж.-Б. Мольєра органічно відтіняли постановки п’єс сучасного французького 
драматурга Б.-М. Кольтеса, новаторські драматичні твори якого («Західна 
набережна», «В самотності бавовняних полів», «Повернення в пустелю» та ін.) 
характеризуються сильною тенденцією до універсальної гібридизації форм та 
поетичністю – окремі його дидаскалі (надана драматургом інструкція, що 
сприяла вірній інтерпретації акторами авторського тексту) пов’язані з віршем 
настільки, що, на відміну від функцій управління, що передана традиційному 
вказуванню сцени, вони кидають виклик режисеру, межуючи з репрезентуємим 
(вистава «Битва негра з собаками») [3, 573].

У 1990 р. художнє керівництво театром під назвою «Nanterre-Amandiers» 
бере на себе колишній актор трупи Ж.-П. Вінсент, який співпрацює з актором 
Д. Отоєм, та за кілька років кардинально змінює структуру та художній проект 
закладу, визначає нові стосунки з акторами та процесом постановки вистав, що 
активно механізується [5]. 

За одинадцять років творчої діяльності на посаді художнього керівника 
театру Ж.-П. Вінсент перетворив його на інституту істинно французького 
театру, наголошуючи, що основний принцип його театральної діяльності 
спирається на впевненість, що сценічна дія повинна бути веселою. 

Прихильник ансамблевої концепції та драматургії, Ж.-П. Вінсент надавав 
перевагу інсценізації творів класики французької літератури – Ж.-Б. Мольєра, 
Расіна, Корнеля, а також німецької драматургії – від Г. Лессінга до Г. фон Клейста, 
від Д. Граббе, Г. Бюхнера та Б. Брехта до Т. Бернхарда. 
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З 2002 р. головним режисером театру стає Ж.-Л. Мартінеллі, який 
у 1993–2000 рр. керував Національним театром Страсбургу. Мистецький проект
нового очільника театру було спрямовано на розвиток творчого напрямку 
Північ-Південь, організацію міжнародних гастролей і поєднання в репертуарі 
сучасних та класичних п’єс (зокрема, репертуар було розширено виставами 
«Платонов» А. Чехова, 2002 р.; «Андромаха» Ж. Расіна, 2003 р.; «Жертви» 
Л. Годе, 2004 р.; «Швейк в Другій світовій війні» Б. Брехта та Г. Ейслера, 
2005 р.; «Клінікер» Л. Нореса, 2007 р.; «Подробиці» » Л. Нореса, 2008 р.; 
«Медея» М. Рукутта, 2009 р.; «Ляльковий будинок» Г. Ібсена, 2010 р.; «Федра» 
Ж. Расіна, 2013 р. та ін.).

У 2014 р. художнім керівником театру стає Ф. Кен, розпочавши реалізацію
новаторських проектів. Вражаючим новаторством постановки в стилістиці 
класичного німецького романтизму вирізняється вистава «Каспар Вестерн 
Фрідріх», постановку якої Ф. Кеном було здійснено в лютому 2016 р. Завдяки 
оригінальності режисерського підходу (у цій виставі Ф. Кеном розроблено не 
лише інсценування, а дизайн, та сценографію) глядач спостерігає як атмосферні 
полотна художника оживають. На відтворення живої природи поза побутом, 
інфернально та безтілесно спрямована значна частина механізованих сценічних 
засобів.

Режисер пропонує глядачу своєрідну гру, метою якої є виявлення власного 
ставлення до природи, подолання пелени споживацької омани і відновити втрачені 
навички споглядання, пізнання та співучасті – Каспар Давід Фрідріх вважав, що 
внутрішня інтуїція людини є «божественним дієсловом» серця, а Ф. Кен прагнув 
довести, що візуальна театралізація терапевтично «палить серця людей», 
пробуджуючи в них відгук, нехай навіть дуже слабкий [2].

Режисери Ж.-П. Вінсента, Ж.-Л. Мартінеллі та Ф. Кен художньо 
перетворюють оточуючу сучасну людину реальність і транслюють її глядачу –
в цьому розривається тісний взаємозв’язок мистецьких інтенцій з соціокультурним
середовищем. Змалювання світобуття сучасними режисерами французького 
театру вирізняється глибинним та цілісним його переосмисленням відповідно 
специфіці суспільно-історичних процесів, розвитку науково-технічного прогресу, 
загальної філософсько-естетичної картини світу та ін.

Художня мова французького драматичного театру кінця ХХ – початку 
ХХІ століття характеризується відмовою від тенденції натуралістичної репрезентації, 
подоланням вербальної тотальності, розкладенням фігуративності та підкресленим 
фізіологізмом.

Отже, режисерський театр у Франції затверджувався у контексті розвитку 
натуралізму, символізму та модерну, проте і на сучасному етапі розвитку 
французької театральної режисури філософсько-естетична, художня модель, 
запропонована авангардним театром лишається однією з найцікавіших для 
теоретичних досліджень та мистецьких практик, незважаючи на кардинальне 
парадигматичне зрушення сучасної культури, спровоковане дискусією про 
театр модерну і постмодерну, а також суттєво інші умови трансляції та 
функціонування театральної культури.
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БОБ СТОЛОФФ: ТЕХНІКА ДЖАЗОВОЇ ІМПРОВІЗАЦІЇ
Уміння імпровізувати є одною з ключових навичок джазового музиканта. 

Серед посібників з джазової вокальної імпровізації кінця XX – початку 
XXI століття виділяється роботи Боба Столоффа. Боб Столофф – музикант, 
викладач, композитор і диригент. Під час навчання у музичних закладах він 
опанував такі інструменти як труба, контрабас та ударні інструменти. Музичний 
коледж Berklee він закінчив за спеціальністю «флейта», після чого багато виступав 
з різними групами, грав у симфонічних та оперних оркестрах, різноманітних 
шоу-групах. Роберт Столофф починає цікавитись джазовим вокалом і набувши 
досвіду стає одним з учасників а капелла гурту «Vocal Summit». 

Оскільки за своєю першою музичною освітою він є інструменталістом, 
багато його вокальних партій насичені прийомами, техніками і фразами, що 
більш характерні для ударних, духових інструментів та контрабаса. Його 
фразування, скет багато в чому нагадують гру на цих інструментах, насичені 
звукозображальними ефектами. Бітбокс Боба також відрізняється від традиційного
імітування барабанних рифів, що притаманні певним стилям джазової музики. 
Він не просто підтримує ритмічну основу композиції, але й може включати 
великі соло, що імітують гру на ударній установці або переклички ударних та 
інших музичних інструментів. Боб незабаром став відомий як вокальний 
перкусіоніст, а також як один з кращих скет-співаків у світі вокального джазу. 
Він багато виступав на великих міжнародних джазових фестивалях разом 
з Боббі Макферріном і іншими першокласними вокальними імпровізаторами. 

https://nanterre-amandiers.
https://www.lemonde.fr/archives/
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Попри активну творчу діяльність Боб Столофф став професором і головою 
кафедри вокалу в коледжі Berklee. Його методологія «інструментально-вокальної» 
імпровізації набуває популярності по всьому світу.

Унікальні майстер-класи музиканта включають традиційний скет-спів, 
спонтанну групову імпровізацію, бітбокс, вокальний бас, імітування вокальних 
духових інструментів та перкусію тіла. Боб видав шість книг – «Scat! Vocal 
Improvisation Techniques», «Blues Scatitudes», «Body Beats», «Vocal Improvisation: 
Instru-Vocal Approach for Soliists, Groups and Choirs», «Recipes for Soloing Over 
Jazz Standards» та останню - «Ритманія!». Особливістю творчого методу є 
оригінальний підхід до вокальної імпровізації, що включає в себе поєднання 
суто вокальних прийомів, інструментальних фраз, біт боксу, а також відображення
інтонацій вербальної мови. У своїй роботі «Recipes for Soloing Over Jazz 
Standards» Боб Столофф наголошує: «Ця книга навчає як створити оригінальні 
соло на гармонічні структури, використовуючи власний текст або фрази. Мелодія 
має незалежне фразування і повинна мати музичний сенс із гармонічним 
супроводом або без нього. Співаки повинні враховувати як оригінальну
мелодію, так і гармонічну послідовність під час імпровізації. Ця книга 
більше стосується останнього» [1, p. 5]. Такий підхід більш притаманний 
музикантам-інструменталістам, які будують імпровізаційне соло, базуючись на 
гармонічній послідовності і використовують більше ладової імпровізації, ніж 
фрази з мелодії джазового стандарту. 

Навчальний посібник «Ритманія» послідовно розглядає шляхи для 
вдосконалення вокалістами відчуття метроритму і вміння створювати фрази 
в різних стилях джазової музики. Як зазначає автор: «Ритманія – це відповідний 
словниковий запас, щоб сформулювати свої ритмічні ідеї» [2]. Кожна вправа 
пропонує спеціально підготовлений набір фраз і ритмічних мотивів. В книзі можна
знайти типові ритмічні моделі, що використовуються на бас-гітарі і барабанах, 
фрази з артикуляцією, типовою для мідних духових інструментів. Нотний 
матеріал доповнений аудіо файлами, де записане виконання цих фраз і надані 
мінусові фонограми для імпровізування. Також серед аудіо матеріалів є зразки 
імпровізації в авторському виконанні і фрази для імпровізування, що побудовані 
за принципом «питання-відповідь» в основних стильових напрямках джазу.

Серед сучасних джазових викладачів Боб Столофф відомий своїми 
неповторними майстер-класами. Вони насичені не тільки його яскравими 
виступами, лекціями, а й імпровізуванням з молодими виконавцями-початківцями. 
В Києві такий майстер-клас відбувся 11 грудня 2018 року. На ньому звучали 
відомі джазові стандарти в інтерпретації Боба Столоффа, акомпанували йому 
молоді київські джазові музиканти. Викладач підтримував контакт з публікою 
за допомогою імпровізації типу «питання-відповідь», співаючи з цілою групою, 
а потім окремо з усіма бажаючими. Такий тип колективної імпровізації є дуже 
результативним. Він не тільки має дидактичне значення, але й залишає багато 
позитивних вражень від музичного спілкування.
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ПРОБЛЕМА УСВІДОМЛЕННЯ УКРАЇНСЬКИМ СУСПІЛЬСТВОМ 
ВАРТОСТІ АВТОРСЬКИХ ВИРОБІВ ДЕКОРАТИВНО-УЖИТКОВОГО 

МИСТЕЦТВА ЯК ОДИН ІЗ ЧИННИКІВ ЗАНЕПАДУ 
УКРАЇНСЬКОГО МИСТЕЦТВА

Розглядаючи сучасне декоративно-ужиткове мистецтво України, неможливо
оминути низку проблем, із якими стикаються митці. Пропоную окреслити питання 
адекватного співвідношення якості виробів, їх матеріальної собівартості із ціною, 
яку готові заплатити українські споживачі. У якості прикладу наведемо прикраси 
із не коштовних матеріалів, таких, як мідь, латунь, бісер, стрази, напівкоштовне чи 
виробне каміння. 

Однією із серйозних проблем, яка заважає розвитку вітчизняного мистецтва є
стале ще із радянських часів міркування про те, вітчизняні речі мають 
коштувати копійки, а от за відомі світові бренди пересічні споживачі готові 
платити неабиякі суми. Особливу увагу слід звернути на дешеві копії світових 
брендів, які на сьогоднішній день є лідерами вітчизняного ринку одягу, прикрас 
та аксесуарів. Таке відношення не оминуло і ювелірне та декоративно-ужиткове 
мистецтво: вироби із не коштовних матеріалів розглядаються потенційними 
покупцями виключно як сукупність недорогих матеріалів, при цьому художня 
цінність і кількість витраченого на роботу часу не сприймаються взагалі. На 
превеликий жаль, ця тенденція не минає вже третє десятиліття незалежності, її 
певним чином підтримує також засилля дешевих імпортних прикрас, що майорять 
у численних магазинах. Долучаючи психологічний аналіз поведінки потенційних 
покупців, можна відзначити неадекватне порівняння розмірів/яскравості/ваги 
виробів. При цьому часто ігнорується осмислення важкої ювелірної праці й того 
факту, що багато вітчизняних митців створюють свої прикраси протягом кількох
днів а то й місяців, а отже, кінцева вартість виробу включає у себе таку 
складову, як витрачений час, і в принципі не може коштувати так само, як 
фабричний штамп, створений машиною за лічені хвилини. Не приділяється 
увага також питанню ексклюзивності, унікальності виробів. Натомість часто 
спрацьовує так званий «стадний інстинкт» та бажання наслідувати когось. 
Великою увагою користуються дешеві копії прикрас відомих брендів, створені 
переважно у Китаї і Таїланді, при цьому споживачі старанно підтримують 
нехтування авторськими правами і, водночас, збагачення країн, у яких людська 
праця ціниться надзвичайно низько. Варто відзначити також недосконалість 
українського законодавства, яке не регулює питання порушення авторських
прав, тим самим даючи можливість збувати на території України копії, 
заборонені в більшості країн Європи та у Америці. Тим самим стимулюється 
нездорова конкуренція для вітчизняних митців, які створюють унікальні 
прикраси та цілі колекції, проте змушені орієнтуватися на західноєвропейського
споживача. 
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Розглядаючи розвиток ювелірного мистецтва у країнах Заходу, варто 
відзначити протилежне явище: покупці стараються придбати унікальні, одиничні 
вироби, з готовністю оплачуючи витрачений час та свідомо ігноруючи дешевші 
аналоги. Культ коштовних матеріалів відступив на другий план ще на початку 
2000-х, поступившись саме ексклюзивності, одиничності прикрас, виготовлених 
самостійними майстрами або творчими майстернями. Величезного розвитку 
набувають непопулярні раніше техніки, зокрема wire wrap (плетіння з дроту), 
плетіння із бісеру. Виникають нові техніки на основі нових матеріалів, зокрема, 
створення вітражних прикрас за допомогою акрилової смоли; ліплення 
з полімерної глини та ін.. Низька собівартість матеріалів абсолютно не впливає 
на сприйняття готових виробів суспільством, вона не збиває ціну. Особливої 
уваги набуває рух за екологізацію, внаслідок чого популярності набувають 
прикраси із дерева, мушлі, необроблених напівкоштовних каменів, насінин, 
шерсті. Авторські вироби з екологічних матеріалів коштують значно дорожче, 
аніж пластикові аналоги, проте більшість покупців прагнуть придбати саме їх. 
Також варто відзначити потужну законодавчу базу, яка забороняє продаж на 
територіях більшості країн Західної Європи підробок брендових виробів, самі ж 
брендові вироби мають лімітовані серії та не становлять конкуренції самостійним
митцям. Представники старовинних народних напрямів декоративно-ужиткового
мистецтва мають чималі державні пільги на оплату комунальних послуг 
майстерень, можуть безкоштовно представляти свої вироби на різноманітних 
регіональних виставках і фестивалях. 

Повертаючись до України, хочеться назвати такий історичний напрям, 
як бісероплетіння. Прикраси із бісеру здавна прикрашали шиї українок всіх 
областей держави; сформувалися певні регіональні традиції кольорів, орнаментів, 
комбінування з іншими матеріалами, форм прикрас. Здебільшого використовували
бісер венеціанського виробництва, відомі також поставки із Франції та Чехії. 
Створення першого масштабного заводу із виробництва бісеру на території 
тодішньої Російської імперії пов’язане з ім’ям М. В. Ломоносова, який переконав 
імператорський двір у необхідності налагодження власного виробництва бісеру, 
намистин, стеклярусу та смальти. Створена за його ініціативою в 1753 році 
Усть-Рудицька фабрика у 1755 році випустила свою першу партію бісеру, проте 
його якість та кольорова палітра поступалася зарубіжним аналогам. Фабрика 
проіснувала до 1766 року, з її цехів вийшло понад сто пудів бісеру й кількасот 
пудів стеклярусу; після її закриття більше не було спроб організувати 
промислове виробництво бісеру [1]. Але цим намагалися займатися невеликі 
регіональні ремісничі центри. За радянських часів основним поставником 
бісеру була Чехословаччина, проте тамтешній бісер високої якості та багатих 
відтінків йшов на експорт, натомість на вітчизняному ринку опинявся 
другосортний товар. Це відбувалося не лише із бісером, а взагалі із більшістю 
товарів широкого вжитку. Можливо, саме через таке ставлення до вітчизняного 
споживача за радянських часів сформувалося й зміцніло негативне ставлення 
до вітчизняних виробів, яке досі важко перебороти. У зв’язку із неможливістю 
придбати закордонні товари, митці обмежувалися вітчизняними, підганяючи 
концепції прикрас під наявні матеріали. Часто митці були змушені викуповувати
і розбирати на складові старовинний одяг, прикраси, які вціліли у сільській 
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місцевості. Проте поодинокі майстри все ж діставали дорогоцінний високоякісний
чеський бісер та виготовляли унікальні прикраси, які відразу опинялися 
у заможних поціновувачок, будучи недоступними широкому загалу. Натомість 
магазинчики, що торгували виробами народних промислів, могли запропонували
лише типові, як і все радянське, обмежені за кольорами та якістю бісеру 
вироби. Свою негативну роль відігравало і презирливе ставлення до народної 
культури, із якою асоціювалися вишиванки й традиційні народні прикраси. Початок 
незалежності України ознаменувався важкими економічними проблемами, які 
завдали потужного удару по представникам культури і мистецтва. В цей час на 
території України нарешті з’являються такі жадані матеріали, але багато митців 
змушені пристосовуватися до нових реалій та залишають творчу роботу. 
Парадокс ситуації полягає в доступності матеріалів та відсутності коштів на їх 
придбання у купі із необхідністю знайти більш затребувану і оплачувану 
роботу. Певна економічна стабільність наступає лише на початку 2000-х років, 
саме на цей період припадає потужний спалах нових тенденцій у бісероплетінні. 
Величезної популярності набуває обплітання бісером кабошонів, камей, створення 
квітів, різних фігурок. Значно ускладнюються композиції. Конкуренцію чеському 
бісеру складає японський, що має значну градацію розмірів та форм. Якість 
виробів із бісеру та їхня художня цінність значно зросли. Завдяки доступності 
матеріалів ця техніка привертає все більше охочих, постійна практика призводить 
до набуття професійних навиків та, як наслідок, високого художнього рівня. Багато 
майстрів поєднують в своїх виробах натуральне і штучне каміння, часто саме 
форма, структура й забарвлення каменю визначають зовнішній вигляд майбутньої 
прикраси. Але, на жаль, ставлення великої частини суспільства до виробів із бісеру 
залишається на радянському рівні: захоплення красою, майстерністю, вмінням 
поєднати матеріали й форми миттєво поступається нерозумінню вартості виробу. 
Відвідуючи різноманітні виставки, ярмарки ремесел й спеціалізовані фестивалі біля 
стендів із бісерними прикрасами можна часто почути фрази: «Чому так дорого? 
Це що, золото?», «За 1000 гривень я й сама намистинки нанизаю», «Та ну, за 
такі гроші я собі в «Шерлі» п’ять низок куплю» і так далі. Подібне ставлення 
спостерігається і до виробів із не коштовних металів, повсті, дерева та ін.. 

Підсумовуючи матеріал дослідження, можна з впевненістю сказати, що 
більшість громадян України просто не готові розпрощатися із радянськими 
стереотипами, натомість країни Західної Європи віддають перевагу саме 
одиничним авторським прикрасам, не зосереджуючись на вартості матеріалів. Для 
розвитку вітчизняного декоративно-ужиткового мистецтва потрібне посилення 
культурно-просвітницьких заходів у закладах середньої та вищої освіти а також
вдосконалення законодавства, яке нині працює проти митців.
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НЕОФОЛЬКЛОРНІ РИСИ В СУЧАСНІЙ ПОП-МУЗИЦІ УКРАЇНИ
Одним з провідних принципів української поп-музики є використання 

елементів, що відсилають до фольклорної традиції. Прояви цієї тенденції 
можна побачити у творчості різних виконавців. Відповідно, буде доречно 
виділити найбільш характерні приклади звернення до фольклору у контексті 
поп-музики сьогодення.

Насамперед визначимось, що наявні чималі зв’язки з фольклором у всіх 
галузях естрадної музики, і у поп-музиці, і у джазі, і у рок-музиці. Обсяги 
розвідки не дають можливості окреслити всі виміри взаємодії естрадної музики 
з фольклорною традицією, тому мова піде саме про поп-музику. Отже, виділимо
основні прояви взаємодії фольклору та поп-музики. В. Тормахова виділяє такі 
типи взаємодії: «1) переінтонування фольклору (в джазі, рок і поп-музиці); 
2) проникнення інтонаційної сфери і прийомів виконання з фольклору в джаз, 
рок-, і поп-музику» [1, c.43]. Також можливе використання народних інструментів
та прийомів гри на них.

Найбільш частим прикладом, що наявний в українській поп-музиці 
XXI століття, є використання окремих фольклорних фрагментів у творах, які 
мають чітко визначене авторство та більшою мірою належать до поп-стилістики. 
Даний тип реалізується у багатьох композиціях різних виконавців та гуртів. 
Причому, як правило, такі пісні можуть мати одиничний характер у репертуарі 
виконавців. Так, одним з прикладів такого типу взаємодії фольклору та поп-
музики є пісня «Поруч» у виконанні гурту KAZKA та співака ALEKSEEV. 
Вокальна лінія солістів-співаків, як і більша частина фактури пісні (лінії бас-гітари, 
гітари та ударних) відповідають загальним принципам поп-музики та не пов’язані 
з фольклором. Використовується естрадна манера співу, а не народна. Натомість 
контрапунктична лінія, яка виконується на діджеріду, створює алюзію на весняні 
награвання. Це надає враження того, що «діалог» головних героїв відбувається на 
фоні природи.

Другий тип включення фольклорних елементів у поп-музику наявний 
у творчості гуртів, для яких це виступає не поодиноким явищем, а пріоритетним 
принципом організації художнього цілого. Як правило, використовується певне 
фольклорне першоджерело, що цитується, а також обрамлюється за рахунок 
інших компонентів до поп-звучання. Подібні приклади можна віднайти 
у композиціях гурту «Go-A»: «Соловей», «Жальменіна», «Шум», «Рано-раненько».
В піснях колективу використовується фольклорний вербальний текст, народна 
манера співу, автентичні мелодії, або такі, що наближені до них (мають малий 
амбітус та типові інтонації). Ще одним компонентом, що поєднує з фольклором, 
є використання типового народного інструментарію – сопілки, яка виконує 
контрапунктичну лінію, що також нагадує награвання. При цьому стилістика 
пісень може варіюватися від фольк-року до техно, в залежності від конкретної 
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композиції. Даний ефект створюється завдяки додаванню медіа-треків, які 
обрамлюють фольклор в електронне звучання. Нерідко використовується гітара, 
різноманітні ударні інструменти (як-от африканські барабани), австралійське 
діджеріду. Ряд композицій є повністю авторськими, проте вокальна партія
витримана у фольклорному дусі, в той час як інструментальний супровід 
є електронним. Творчість колективу можна віднести до фольктроніки або 
електро-фольку.

До цього ж типу можна віднести діяльність гурту «Гуляйгород GG». Цей 
проєкт став відгалуженням етно-колективу «Гуляйгород». Останній зосереджувався
на виконанні автентичного фольклору у традиційній манері без жодних змін, 
в той час як «Гуляйгород GG» сконцентрував увагу на аранжуванні народних 
пісень у сучасну електронну форму. Використовуються народні першоджерела, 
які вокально виконуються у автентичній формі, можливе також застосування 
гри на різних народних інструментах – сопілці, діджеріду, бубон, цимбали та ін. 
Додавання електронного тла осучаснює автентику та робить композиції такими, 
що мають танцювальний характер. Це реалізується у ряді творів - «Василиха», 
«Горщик», «Зайчик», «Обруч» та інших. За рахунок того, що у гурті є дві 
вокалістки, відтворюється не лише автентичний фольклор, а й зразки типового 
народного голосоведіння. В деяких композиціях, зокрема у пісні «Зайчик», 
«See U» використовуються також елементи репу. Так у альбомі «Паnяnка», що 
вийшов у 2020 році, міститься десять композицій: «Панянка», «Льон», «Зайчик»,
«See U», «Рясна-Красна», «Петрівка», «Микитõ» (Joryj Kloc cover), «Щедрівка», 
«Чайка», «Колядка». Він містить різножанрові твори, які спираються на зразки 
різного календарно-обрядового фольклору, що дозволяє створити як ліричні, 
так і більш танцювальні композиції.

Також можна виділити ще один тип проникнення фольклору у поп-музику,
коли використовується не наспів чи першоджерело, а частково вокальна манера 
та інструментарій. Подібні риси наявні у творчості молодого виконавця KHAYAT. 
На шляху творчого становлення він нерідко звертався до українських народних 
пісень, особливо під час участі у проєкті «Голос країни». Проте вже у синглах, що 
вийшли пізніше, як «Call For Love», «Говорила» використовується авторський 
музичний матеріал, а не фольклорний. Активно використовуються семпли 
народних інструментів, в той час як у вокальній манері сполучається народна
манера співу та естрадна.

У сучасній поп-музиці України наявно чимало прикладів взаємодії 
з фольклором, що сприяє формуванню цікавого музичного матеріалу, який має 
національно забарвлений характер.
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ПРОБЛЕМИ ДОСЛІДЖЕННЯ 
УКРАЇНСЬКОГО ОБРАЗОТВОРЧОГО МИСТЕЦТВА

Культура і мистецтво відображають трансформаційні процеси суспільства, 
економіки, політики. Такі тенденції можна прослідкувати як в Україні, так і за її 
межами. Перш ніж розглядати проблеми, варто зазначити, що ми розуміємо під 
поняттям мистецтво.

Загальновизнано, що мистецтво являє собою складне соціокультурне явище.
Існує велика кількість визначень самого поняття: як форма суспільної свідомості; 
як засіб самовираження; як засіб комунікації; як галузь вираження естетичного 
відношення людей до довкілля і т. д. і т. п. Проте реально, практично, конкретно 
мистецтво існує як невід’ємна складова частина суспільного організму на певному 
історичному етапі його функціонування [1]. 

Для дослідження української культури та мистецтва важливими стали 
кінець ХХ початок ХХІ століття, коли з’явилась можливість досліджувати 
еволюцію мистецтва, знайомитись з новими «постмодерними» ідеями та 
процесами. Події в житті українського суспільства, що відбулися наприкінці 
80-х – на початку 90-х років ХХ століття (крах комуністичного тоталітарного 
режиму, розпад Російської імперії під назвою СРСР, набуття Україною державної 
незалежності), стали початком зрушень в усіх сферах життєдіяльності українського 
народу: економічній, політичній, соціально-культурній. Істотних перетворень 
зазнала й сфера художньої культури, зокрема мистецтва. 

Мистецтво набуло «нових» ознак, трансформувалися його методи та стилі, 
змінилося саме місце митця в суспільстві. З’явилась можливість досліджувати 
мистецтво попередніх періодів, творчість митців, імена яких з тих чи інших причин
були забуті. 

Українська земля багата талановитими людьми, однак не всі змогли 
втілити свої професійні і творчі задуми на Батьківщині, вони продовжили свою 
діяльність за її межами.

Питання творчості українських митців, які жили за кордоном, все більше 
цікавить сучасних дослідників. Їх діяльності присвячено ряд публікацій, 
монографій, книг та ін. Однак всі вони не вичерпують тему досліджень. 

Кінець ХІХ початок ХХ століття характеризується появою в мистецтві 
нового явища – модернізму (від фр. Modern – новітній, сучасний). Це загальне 
означення стилістичних шкіл, течій, напрямів в літературі мистецтві зазначеного 
періоду. Представники цих течій (імпресіонізм, кубізм, дадаїзм, сюрреалізм, 
футуризм, експресіонізм, абстрактивізм, конструктивізм, супрематизм тощо…) 
заперечували попередні мистецькі канони як застарілі. Вони іменували свою 
діяльність мистецьким авангардом.

У мистецтві зазначеного періоду, саме з авангардом пов’язана велика 
кількість дискусій. На сьогоднішній день інтерес до нього не зменшується. 
Незважаючи на досить велику кількість публікацій, мистецтво авангарду 
залишається мало дослідженим в Україні. 
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Питання українського авангарду і його представників зацікавило 
науковців відносно недавно. Після здобуття Україною Незалежності, з’явилась 
можливість досліджувати творчість митців, чиї імена були забуті, або віднесені 
до культурних надбань інших країн. Одним із перших, хто заявив 1973 р. про 
український авангард – французький мистецтвознавець О. Наков. На той час 
Україна перебувала у складі СРСР і історія була знівельована, дослідження Накова 
залишилось поза увагою української мистецької критики. Деякі вітчизняні 
мистецтвознавці розглядали авангардне мистецтво, як космополітичне або
російське явище [2]. 

Згодом, 1980 р. французька дослідниця українського походження В. Маркаде
увела в обіг термін «український авангард», 1986 р. у США вийшло друком 
дисертаційне дослідження М. Мудрак на зазначену тему.

Інтерес до українського авангарду припав на 90-ті рр. ХХ ст., цьому 
посприяли виставки у Хорватії, Німеччині, Шотландії. 

До іноземних науковців долучились вітчизняні (Горбачов Д., Філевська Т., 
Скляренко Г., Юр М., Вежбовька Л., Папета С., Столярчук Н. та ін.), які також 
досліджують творчість українських митців. 

Внесок українського мистецтва до російського та європейського авангарду
досить суттєвий. Творчість вітчизняних митців, вплинула на мистецтво різних 
країн, українськими авангардистами виявилися всесвітньо відомі речники 
російської, французької, американської модерної культури – О. Архипенко, 
К. Малевичр, Д. Бурлюк, О. Екстер, В. Кандинський [4, 5]. 

Україна була одним з першоджерел загальноросійського авангардизму, 
все почалась із експозиції «Звена» («Ланки») 1908 року у м. Київ, організованої 
О. Екстер та Д. Бурлюком, і продовжилось у виданнях журналів «Нова 
генерація» (Харків) та «Альманах–авангард» (Київ). Сама в них у 1928-1930 рр. 
публікували роботи митців, які вже не мали змоги друкуватись в Росії, серед 
них: Ю. Асеєв і В. Маяковський, Л. Брик і В. Третьяков, І. Шкловський 
і В. Матюшин, С. Ейзенштейн і Дзига Вертов, В. Татлін і К. Малевич [2]. 

Як слушно зауважує Г, Скляренко, уточнень потребує не тільки приналежність
того чи іншого художника до авангарду, а й часові межі виникнення та поширення 
цього явища в Україні, риси його регіональної та національної моделі. Попри 
декларовану його ідеологами космічність ідейно-естетичних перетворень, 
апеляцію до всього людства, перед яким мали відкритися нові перспективи 
духовного, ідеологічного та матеріально-практичного розвитку, окремі напрямки 
авангарду пов’язані із конкретною ситуацією, із впливом національних, історичних 
особливостей в країні, її світоглядних та духовних надбань [3, 318]. 

Серед сучасних проблем і питань еволюції мистецтва, тенденцій 
і трансформацій, одним із важливих залишається питання дослідження 
мистецтва ХХ століття, повернення забутих імен та достойне вшанування 
пам’яті людей, які багато зробили для розвитку української культури.
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ТВОРЧІ ПРИНЦИПИ СЕМА СМІТА
НА ПРИКЛАДІ АЛЬБОМУ «LOVE GOES»

Сем Сміт є однією з яскравих зірок закордонної поп-сцени. Його 
досягнення як вокаліста та композитора є значними, адже за досить швидкий 
час він став популярним не лише у Великобританії, а й у США та країнах 
Європи. Серед його досягнень можна відзначити перемогу у чотирьох 
номінаціях на 57-й церемонії «Grammy», чимало нагород у різноманітних 
британських та американських чартах, а також лауреатство на премію «Золотий 
глобус» і «Оскар» у номінації «Найкраща музика до кінофільму». Доречно буде 
розглянути якими є його творчі принципи, що реалізуються у музичній 
діяльності. 

Тематика пісень Сема Сміта пов’язана здебільшого з любовними 
переживаннями, сміливістю боротися за власне кохання та намаганням 
відстоювати право бути самим собою. Кожна пісня Сема Сміта – це своєрідне 
зізнання, спроба висловити найболючіші проблемні моменти. В 2014 році він 
здійснив камінг-аут та зізнався у своїй нетрадиційній сексуальній орієнтації, 
а в 2017 року повідомив, що він є гендерквіром, тобто почуває себе і жінкою, 
і чоловіком. Безперечно його пісні й стають своєрідними маніфестами за 
можливість бути тим, ким хочеш, не страждаючи від агресії оточуючих.

Три студійні альбоми Сема Сміта – це «In the Lonely Hour», «The Thrill 
of It All» та «Love Goes», а також ряд синглів, записаних виконавцем, дозволяють
казати про певне еволюціонування його стилю. Якщо у ранній період творчості 
переважали виключно повільні ліричні композиції, то пізні альбоми, як правило,
поєднують декілька образних та жанрових сфер, серед яких вирізняється 
наспівно-мелодичне начало та рухлива танцювальність. Образне наповнення 
пісень втілюється за рахунок опори на різні жанрові витоки та стилі, хоча 
базисними залишаються напрямки соул та поп. «Основні риси соул - простота, 
мелодійність, опора на вокал і ритм з меншою увагою до інструменталізму. 
Найбільш популярна жанрова форма - пісня, яка будується за традиційною 
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схемою «куплет + приспів»» [1, c.765]. В певному сенсі танцювальне начало 
постає втіленням незламного внутрішнього стрижня та бажання жити далі, 
незважаючи на душевні рани, як це реалізується у композиціях «Diamonds», 
«Dance».

Останній альбом «Love Goes» мав вийти дещо раніше із назвою «To Die 
For», проте через пандемію COVID-19 було змінено не лише титул альбому, 
а й час релізу. Хоча тематика альбому пов’язана з темою розставання та 
завершення кохання, до нього увійшли дуже різнохарактерні пісні. Сем Сміт 
у цьому альбомі вступив у колаборацію з рядом інших вокалістів - Демі Ловато, 
Labrinth, Burna Boy, Кельвіном Харрісом, Нормані.

Нерідко використовується такий тип композиції, коли заспів є осередком 
напруженого та динамічного матеріалу, який має мінорний нахил, натомість 
приспів стає місцем концентрації більш спокійного, мажорного та статичного 
начала. Авторами пісні «I’m Ready», яка вийшла в 2020 році (альбом «Love 
Goes»), є Сем Сміт, Демі Ловато, Савана Котечей та Пітер Свенсон. Для 
композиції притаманне використання куплетної форми, заспів складається 
з двох розділів, перший містить постійну пульсацію, в ньому превалює 
декламаційне начало, низький регістр, використовується принцип аранжування, 
що нагадує дабстеп (темп близько 138 ударів на хвилину, низькочастотний бас 
та розріджений брейкбіт на задньому плані). Другий розділ спрямований на 
поєднання заспіву та приспіву, в ньому з’являються розспіви у вокальній партії. 
Заспів пов'язаний з превалюванням мажору, зростанням ролі вокалу, зменшенням
інтенсивності басової лінії. За рахунок того, що на бек-вокалі виникають вставки 
хору, а також у деяких фразах відсутня пульсація ударних – проступають риси 
гімну. Кульмінаційним моментом є останнє проведення приспіву, під час якого 
зникає інструментальний супровід, а голоси солістів – Сема Сміта та Демі 
Ловато лунають на фоні хору a capella, що й підсилює зв'язок з жанром госпел.

У творі «Love Goes» (авторами є Сем Сміт та Тімоті Маккензі) 
з однойменного альбому співака використовується надзвичайно цікавий синтез 
поп-звучання із класичною музикою. Сем Сміт співає цю пісню у дуеті 
з виконавцем Labrinth. Розпочинається твір з фортепіанного соло, яке презентує 
доволі простий мотив у стилістиці неокласики. Ліричність, невимушеність та
спокій цього повільного розділу витримується до вступу вокалу, після чого 
починає набувати більш «сучасного» звучання за рахунок додавання ледь 
чутного біту ударних, басової лінії. Поступово насичується фактура, де 
додається бек-вокал, гітара, витримані звуки у синтезатора. Кульмінаційним 
моментом стає поява суто інструментального фрагменту, який виконується не 
лише ритм-групою та фортепіано, а й струнною та мідною духовою групами, 
що сприяє симфонізації пісні. До цього потужного у фактурного відношенні 
розділу також долучається звучання хору. Все це нагадує розробки у сфері 
класик-року, які були притаманні для представників британської поп-сцени 
70-х років XX століття.

Пісню «My Oasis», яка виконується з нігерійським співаком Burna Boy, 
витримано у стилістиці R&B. В ній використовується постійний біт, 
остинатність основних ліній фактури створюють легку танцювальність 
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у інструментальному супроводі, в той час як вокальна партія пов’язана 
з мовними інтонаціями та розповідністю. При побудові музичної партії 
застосовується принцип повторення мотиву та його варіювання. Проте це не 
створює враження статичності, адже подібні фрази виконуються по-різному, 
відбувається їх розмалювання мелізматикою.

Вокальна манера Сема Сміта включає використання різних вокальних 
прийомів – це фрай, субтон. Навіть найменший елемент музичної фрази 
обрамлюється тим чи іншим вокальним прийомом. Базовим для виконавця 
є назальний тванг, що надає дзвінкості голосу та не надає затиснення. 
У кульмінаційних епізодах він переходить до орального твангу, фальцету та 
белтінгу. Все це сприяє тому, що кожен елемент вокальної партії набуває 
важливого значення. Таке тонке обрамлення музичної тканини формує потрібну 
образність та сприяє отриманню зворотної реакції від слухача, який вірить тому,
про що оповідає співак. 

Якщо казати про стилістику пісень, що входять до репертуару 
Сема Сміта, то в них надзвичайно велику роль відіграє синтез поп-музики 
з іншими напрямками. Зокрема в багатьох піснях використовуються елементи 
диско. В деяких творах проступають риси госпелу, гімну, дабстепу, R&B, 
класичної музики. Все це свідчить про те, що співак та композитор обирає шлях 
експериментування з музичними напрямками, що дає вражаюче-цікавий 
результат.
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ЖІНОЧІ ОБРАЗИ ЕПОХИ МОДЕРНУ ЯК ПРЕДМЕТ 
МИСТЕЦТВОЗНАВЧОГО АНАЛІЗУ

Серед робіт, які розглядають модерн як художній стиль, який виявив 
себе в різних видах і жанрах декоративно-прикладного мистецтва, актуальними 
для даного дослідження, стали праці Д.В. Сарабьянова, В.В. Ванслова, 
Є.І. Кириченко, І.В. Корецької, О.К. Федорук, М. Тумблі.

До найбільш ґрунтовних і глибоких наукових праць з історії європейського
модерну належить книга відомого радянського історика, мистецтвознавця 
Сарабьянова Д.В. «Стиль модерн» (1989 р.). Ця книга надзвичайно повно 
інформує дослідників про джерела і передісторії модерну, про різні школи, 
що реалізували тенденції модерну, про традиції, на які спирався модерн. 
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Д.В. Сарабьянов цікаво і глибоко розібрав структуру стилю, розкрив його 
сутність. Дослідник зазначає: «Ідея зростання, прояву життєвих сил, пориву, 
безпосереднього, неусвідомленого почуття, пряме вираження стану душі, 
пробудження, становлення, розвиток, молодість, весна – все це теми, сюжети 
і мотиви, які отримали в модерні досить широке вираження». Д. Сарабьянов 
підкреслює, що ставлення до стилю модерн до сих пір залишається далеко не 
однозначним: «Спадщина стилю модерн багатолика, складна, містить не тільки 
незаперечні цінності, справжні художні відкриття, а й свідчення недозволених 
протиріч. Цю спадщину не можна виміряти лише одними позитивними або 
тільки негативними мірками. Вона вимагає більш гнучкого, багатогранного 
підходу» [2].

Наступні роботи передбачають розгляд модерну як особливої культурно-
історичної епохи в її генезі, функціонуванні та вагомості в розвитку вітчизняної 
і світової художньої культури. У цьому контексті особливу значимість для даного 
дослідження мають роботи Е.А. Борисової, Н.С. Ніколаєвої, Г.Ю. Стерніна, 
В.С. Турчина, X. Хофштеттера. Практично всі дослідники акцентують увагу на 
суперечливу природу модерну. В. Турчин зазначає: «Здавалося, завдання 
майбутнього мистецтва просте: з'єднати естетичні програми з практичними 
здобутками промислового століття. Однак дійсно складною стала реалізація 
такого завдання, та й можливість її вирішення часто ставилося під сумнів» [3]. 
Стиль модерн, що набув поширення не тільки в Європі, поряд з високохудожніми
творами і новими відкриттями, приніс витрати в естетичних смаках суспільства. 
Це був час зародження масової культури.

Загальний огляд та аналіз вітчизняних праць з мистецтвознавства 
формують бачення про модерн, здебільшого В. Чепелик у розвідці «Український
архітектурний модерн» знаходить відомості про знищені зразки УАМ початку 
XX ст., особисті матеріали мистецтвознавців і архітекторів, котрі створили 
архітектуру тієї доби, спілкується з ними (С.А. Таранушенко, В.К. Троценко); 
їздить по Україні в пошуку забутих об’єктів, здійснює їх обміри, турбується 
про їх збереження, опрацьовує отриманий багатий матеріал [4].

Корисними в контексті досліджуваної проблеми стали окремі публікації 
доктора архітектури Ю. Івашко, присвячені питанням специфіки 
західноєвропейського модерну, його особливостям та характерним ознакам 
формування і розвитку. Зокрема питання історичних розвідок з модерну 
в різних країнах знайшли відображення у статті дослідниці «Досвід теоретичного
дослідження архітектури й живопису стилю модерн». У ній автор виявила 
багато малодосліджених питань та проаналізувала внесок учених в історію 
мистецтв з дослідження стилю модерн. Дослідженню модерну присвячено також 
фундаментальну монографію Ю. Івашко у співавторстві з Лі Шуань «Модерн 
західної Європи, України Китаю. Шляхи траснформації та імплементації», в якій 
розглядаються особливості формування архітектури модерну України в контексті
західно-європейських культурних впливів, розширюючи уявлення про розвиток 
стилю модерн як феномену цілісного архітектурного явища. [1]

Для більш повної характеристики розглядуваної проблематики були 
вивчені загальні праці з історії жінок, які висвітлюють становище європейської 
жінки в культурі та мистецтві епохи модерну. Дослідження представляють 
окрему групу праць в поданому нами мистецтвознавчому аналізі.
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Отже, можна зробити висновки, що у мистецтвознавстві особлива увага 
зосереджена саме на ролі жінки в європейській культурі та мистецтві. Протягом 
століть в образотворчому та декоративно-прикладному мистецтві «оспівувалась 
жіноча краса», відбивалась «гармонія душевного світу жінки», прославлявся 
ідеал материнства і жіночої чесноти. Проведений нами аналіз свідчить, що саме 
подача жіночих образів у різноманітних іпостасях стає актуальним відображенням
настроїв епохи модерну та декоративно-прикладного мистецтва зокрема.
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СТВОРЕННЯ СУЧАСНИХ МАЙДАНЧИКІВ ДЛЯ ДРЕСИРУВАННЯ 
СОБАК У КОНТЕКСТІ УДОСКОНАЛЕННЯ САДОВО-ПАРКОВОГО 

МИСТЕЦТВА ТА ЛАНДШАФТНОЇ АРХІТЕКТУРИ МІСТА
Оптимізація міської соціальної інфраструктури – питання завжди актуальне.

Спостерігаючи за тенденціями її розвитку у більшості міст України на теренах 
XXI століття нами помічено, що особливої популярності набули майданчики 
для дресирування собак. Ці інфраструктурні об’єкти досить цікаві з точки зору 
дослідження та узагальнення їхніх соціо-культурних, естетичних, культурно-
просвітницьких та екологічних особливостей, зокрема у контексті удосконалення
садово-паркового мистецтва та ландшафтної архітектури міста.

Хочеться зазначити, що «дресирування» – це термін іншомовного походження
(походить від фр. dresser – виправляти, навчати), у сучасному розумінні трактується 
як комплекс навчальних дій над тваринами для вироблення і закріплення різних 
умовних рефлексів і навичок. Природні здібності собак до дресирування 
людина виявила ще в давнину, що сприяло популяризації даного виду діяльності на 
любительському та професійному рівні. Усім відомо про практику службово-
бойової діяльності фахівців-кінологів та собак при виконанні різних завдань 
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охорони та захисту. Сучасні цілі дресирування собак різні – для військових 
потреб (сторожова та захисно-караульна служба), для участі у спортивних 
змаганнях, для рятівних робіт та потреб міліції, для полювання тощо [1, 3].

Узагальнюючи відомості за темою дослідження з’ясовано, що відсутність 
спеціально облаштованих майданчиків спонукає власників собак проводити 
дресирування у місцях, що абсолютно не призначені для даного виду діяльності, 
зокрема у міських скверах і парках, нехтуючи елементарними правилами 
охорони довкілля і безпеки життєдіяльності людини. У результаті таких дій 
виникають непорозуміння та конфліктні ситуації між мешканцями і власниками 
собак, що є недопустимим із соціо-культурної точки зору.

Європейський досвід проектування подібних майданчиків свідчить про 
досягнення значних успіхів у вирішенні цього завдання, оскільки практично 
в кожному районі будь-якого міста облаштовано місця для вигулу і дресирування
собак, які відповідають сучасним потребам суспільства на належному рівні [3]. 

Щодо міст України, то проблема залишається гостро вираженою і потребує
негайного вирішення. Облаштування майданчиків для дресирування собак, як 
об’єктів міської соціальної інфраструктури, повинно передбачати дотримання 
певних норм та правил, які цілеспрямовані на підвищення рівня культури та 
громадської активності власників собак; посилення рівня соціальної відповідальності
власників (прибирання за собаками; зменшення кількості конфліктних ситуацій 
за участю собак); створення сприятливого середовища для життя і здоров’я 
тварин та їх власників тощо.

В цілому, майданчик для дресирування собак має проектуватися як центр 
об’єднання власників тварин за інтересами, обміну новою фаховою інформацією та 
досвідом, як місце для дресирувальних занять, змагань і семінарів задля
підвищення рівня культури та відповідальності власників [2].

Досягнути успіху у вирішені питання облаштування майданчиків для 
дресирування собак можливо завдяки ретельному та цілеспрямованому 
плануванню діяльності й строгому дотриманню етапності виконання робіт. 
Формування проектних рішень повинно базуватися на визначенні місця 
розташування майданчика, його конфігурації, площі, виборі матеріалів для 
відмежування території, раціональному доборі спеціалізованого обладнання 
для занять та обов’язковим комплексом внутрішнього благоустрою.

Акцентуючи увагу на визначенні місця розташування майданчика хочеться 
зазначити, що найкращим для нього є спеціально відведена та огороджена ділянка, 
зокрема на прибудинковій території чи у рекреаційній частині міста. Найбільш 
зручними є майданчики з формою правильної конфігурації (наприклад 
прямокутник 20 х 50 м) [1, 2].

Територія майданчика для дресирування собак обов’язково повинна бути 
огороджена парканом – це головна запорука комфорту її відвідувачів і безпеки 
для оточуючого середовища. У даному випадку доцільно обирати секційний 
паркан з рабиці, оскільки він характеризується легкістю монтажу, відкритим 
прогляданням з обох сторін та естетичністю. Висота паркану має бути не менше
2 м (найоптимальніша для проведення активних занять та ігор з собаками). Окрім 
цього, для зручності відвідувачів майданчика слід облаштовувати як мінімум 
два входи/виходи, причому бажано з протилежних боків [1, 3].
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Надзвичайно уважно потрібно підходити до вибору обладнання для 
дресирувальних занять та необхідних елементів благоустрою майданчика 
(лавки, урни). У даному виборі слід керуватися категорією собак за зростом та 
конструктивними особливостями обладнання [3]. 

В цілому, облаштування майданчиків для дресирування собак сприятиме 
підвищенню комфортного проживання людей у містах України і забезпеченню 
нормативного врегулювання питання утримання тварин на належному рівні.
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МЕТОДИ ТВОРЧОГО ПОШУКУ 
У КОНТЕКСТІ СУЧАСНОГО ПЕРУКАРСЬКОГО МИСТЕЦТВА
Постановка проблеми. Пошук нових ідей та форм при художньому 

проектуванні зачісок різного призначення є досить складним конструктивним 
процесом. Вирішення цієї проблеми полягає в тому, щоб використовуючи певні 
методи творчого пошуку, майстер мав змогу розвинути творчу уяву, знайти 
оригінальні шляхи вирішення завдань. У загальному розумінні метод – це 
систематизована сукупність кроків, які потрібно здійснити, щоб виконати певне 
завдання чи досягти мети. 

Мета дослідження полягає у визначенні особливостей застосування методів
творчого пошуку для одержання нових ідей при моделюванні та конструюванні 
сучасних зачісок і цілісних образів.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Серед авторів, що торкались 
проблематики методів творчого пошуку, розвитку мистецтва, зачіски як складової
сучасної моди можна назвати таких, як С. П. Лубянська, І. О. Яковець, 
О. П. Кузнєцова, М. Баяновська, С. Коновець, О. Лець.

Виклад основного матеріалу. Для одержання нових ідей використовують
метод аналогії, який передбачає застосування аналогічних положень. Цей метод 
прослідковується у різних галузях людської діяльності, природних формах, 
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почуттях. Джерелами для аналогії можуть бути: витвори архітектури, інженерні 
споруди, предмети побуту та декоративно-прикладного мистецтва, явища 
природи, рослинні форми тощо, наприклад, форма калюжі на асфальті, блиск 
криги, фактура грязюки на дорозі, краплі дощу на склі, морозні візерунки на 
вікні тощо. Все це дає поштовх для появи нових образів, але за умови 
постійного професійного тренування, розвитку мислення дизайнера у певному 
напрямі, що вимагає опрацювання творів художньої літератури, перегляду 
кінофільмів і театральних постановок, а також дослідження традиційних для 
дизайнера зачісок творчих джерел: історичної, національної, класичної зачісок, 
ретро-моди тощо.

У праці С. Лубянської зазначено, що метод аналогії вимагає високого 
загальнокультурного рівня розвитку людини, вміння помічати різноманітність 
оточуючого світу [8, с. 31]. Наприклад, при формоутворенні колекції зачісок 
під назвою «Подих весни» студентами Білоцерківського коледжу сервісу та 
дизайну була застосована аналогія з квітами, які розквітають весною. Авторські 
зачіски «Жінка в червоному» мали конструкцію, форма яких була аналогічна 
капелюхам різного історичного періоду. Цей метод є найбільш дієвим при 
створенні видовищних, історичних чи авангардних зачісок і цілісних образів.

За допомогою методу нових комбінацій розробляються форми нових 
моделей зачісок, з використанням традиційних елементів або деталей, але 
поєднаних так, як ніхто раніше їх не поєднував, із застосуванням комбінацій, 
які на перший погляд здаються неможливими. Це можуть бути принципи 
нового з’єднання окремих деталей зачіски, пропорційних відношень, поєднання 
різних стилів в одній зачісці [8, с. 32]. Наприклад, додавання екзотичних чи 
авангардних елементів у молодіжні зачіски дає можливість отримати 
неординарні зачіски для представників молодіжних субкультур. Метод неології –
це метод відштовхування від чужих ідей, кращого досвіду українських і зарубіжних 
митців, який слугує першоджерелом для подальшого перетворення в нові ідеї. 
Дизайнер у професійній літературі, на виставках, показах знаходить прийоми 
оригінальної переробки прототипу. У процесі проектування перспективних 
моделей зачісок дизайнери використовують цей метод для отримання 
інформації про модні тенденції з метою їх подальшого втілення у зачіски. 
Такий метод є одним із визначальних не лише при створенні окремих моделей 
перспективних зачісок, а й розробці нових напрямів моди у перукарському 
мистецтві [8, с. 32]. Метод неології найчастіше застосовують студенти та 
молоді дизайнери зачісок, розробляючи моделі для участі в показах, конкурсах 
та фестивалях професійного спрямування.

Особливістю методу візуалізації є те, що це не просто новітній «доважок» 
до вербальних форм репрезентації світу, реальності, не модний культурний 
«тренд», а базовий модус існування сучасної культури, загальний принцип 
структурування їх форм [3, с. 90]. Сам термін «візуалізація» став відомим із 
початку ХХ ст. завдяки К. Юнгу, який досліджував людську свідомість і психіку та 
їхні можливості [5, с. 43]. Люди пізнають навколишній світ завдяки органам чуття, 
але переважну частину цієї інформації сприймають саме органами зору [9, с. 78]. 
Зорові образи матеріалізуються як у роботах художників і модельєрів, так 
і дизайнерів зачісок.
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Культурна ідентичність формується в навколишньому візуальному світі 
природи, в речах, що оточують людину, у візуальному полі телебачення, 
Інтернеті, концептуальному мистецтві, рекламі, глянцевих журналах, пресі. 
Дизайн є засобом кодування інформації в образи і символи. Саме продукція 
дизайнерів створює навколо людини візуальний простір [10, с. 125]. Тому 
дизайн опиняється в центрі інтересів мистецтвознавців та людей творчих 
професій. У мистецтві створення зачісок метод візуалізації стає істотним 
чинником конструювання нових форм та силуетів.

Ще одним вагомим методом при створенні форми зачіски є метод 
випадкових комбінацій, що ґрунтується не на конкретному задумі дизайнера, 
а орієнтується на «підказки» ззовні. Несподіване рішення виникає в процесі 
роботи з волоссям, коли дизайнер ніби «грається» волоссям. Особливість цього 
методу в тому, що художник робить ставку на випадок, який стає джерелом 
ідеї. Деякі талановиті дизайнери зачісок вважають, що головне – розпочати 
щось робити з волоссям, а потім натхнення «приведе» до оригінальних рішень 
і народження нової форми зачіски [8, с. 32]. 

Застосування дизайнером зачісок цих методів дає змогу розкрити бачення 
та розуміння форми зачісок, створювати нові моделі популярних, повсякденних, 
святкових та перспективних зачісок. 

Дизайнеру зачісок часто доводиться виконувати велику кількість ескізів 
перспективних зображень зачісок у різних ракурсах, тому останнім часом все 
ширше використовуються електронні програми, що полегшують і скорочують 
час на створення ескізів перспективних зачісок.

Створюючи сучасний художній проектний образ для вдалої масштабної 
демонстрації, дизайнер зачіски завжди повинен творчо співпрацювати з командою 
однодумців: дизайнером одягу, інженером-конструктором, організатором, ведучим 
тощо. 

Така необхідність зайвий раз доводить, що перукарське мистецтво має 
багато спільного з іншими мистецтвами. Не винятком є і більшість спорідненої 
термінології, що оптимально відображає інтеграцію процесів у сучасному світі 
і міждисциплінарних досліджень [6, с. 60]. Мистецтво здатне змінювати емоційно-
чуттєвий стан людини, характер і мотиви її діяльності, адже, відображаючи 
цілісність буття, мистецтво сприяє цілісному сприйняттю світу [7, с. 191]. 
Мистецтво є джерелом естетичного виховання, а для людини – естетичною 
потребою та естетичним почуттям [1, с. 168], безпосередньою відповіддю на
задоволення естетичної потреби, показником відповідності предмета цій 
потребі [2, с. 187]. Мистецтво сприяє входженню людини в світ краси, стає для 
неї орієнтиром щодо певних пізнавальних, культурних, естетичних та етичних 
цінностей [4, с. 64]. Поняття «мистецтво» також означає майстерність, професійні
навички. Такий зміст для древніх греків мало слово «техне», хоча із поділом 
праці під мистецтвом почали розуміти творчу діяльність, спрямовану на 
перетворення навколишнього світу і людини «за законами краси» [6, с. 62 ].

Отже, мистецтво є найважливішим напрямом розвитку духовних потреб 
людини. Воно надає людям одне з найважливіших духовних переживань –
естетичну насолоду. Дизайнер повинен вміти здійснювати перспективне 
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проектування і творчий пошук на основі нових наукових і технічних ідей, 
створювати принципово нові колекції зачісок застосовуючи при цьому 
різноманітні методів творчого пошуку.
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СТИЛЬОВІ ОСОБЛИВОСТІ ТВОРЧОСТІ СТІНГА
Британський музикант Стінг (Ґордон Метью Томас Самнер) є провідним 

виконавцем другої половини XX століття. Виміри його інструментального та 
вокального виконавства охоплюють різні напрямки естрадної музики 
сьогодення. Актуальним завданням виступає дослідження специфіки взаємодії 
різних стилів в контексті творчого шляху Стінга.

Упродовж 1976-1984 років Стінг був учасником гурту «The Police». В цей 
період вийшло п’ять альбомів - «Outlandos d'Amour», «Regatta de Blanc», 
«Zenyatta Mondatta», «Ghost In The Machine», «Synchronicity». Стиль гурту 
можна було визначити як пост-панк, реґі-рок, поп-рок та new wave. Для музичного
стилю були характерне використання хоча й простих, але й інтелектуальних 
текстів, авторство яких належало Стінгу. Велика роль надавалась басовій лінії 
та лінії ударних інструментів, в той час як партія гітари була досить простою. 

З 1985 року починається сольна кар’єра Стінга, під час якої було створено 
дванадцять альбомів: «The Dream of the Blue Turtles», «...Nothing Like the Sun», 
«The Soul Cages», «Ten Summoner's Tales», «Mercury Falling», «Brand New Day», 
«Sacred Love», «Songs from the Labyrinth», «If On a Winter's Night...», 
«Symphonicities», «The Last Ship», «57th & 9th». Для індивідуального стилю 
Стінга характерне прагнення до експериментів із сполученням різних 
напрямків естрадної музики. Виконавець не обмежує себе якимось одним 
стилем, він має композиції, що витримані у рок-стилістиці, а також і ті, що 
мають яскраво виражене джазове чи поп-звучання. Стінг у репертуарі виконує 
також твори, які пов’язані зі світом дитинства, як-от ліричний твір «Lullaby To 
An Anxious Child», що за жанровими витоками є колисковою. Подібна стильова 
різноманітність проявляється у творах, що належать до альбомів, які написані 
на різних етапах життєвого шляху.

Його основний творчий вектор полягає у значній увазі саме до вербального
тексту. Причому тематика пісень є такою, що охоплює широке коло різних аспектів 
людського життя. Це й соціальна проблематика, й лірична, й філософсько-
заглиблена. Як правило, текст пісень пов'язаний з послідовним викладом 
сюжету, де кожен наступний етап є послідовним продовженням попереднього. 
Нерідко увагу британського виконавця привертають сюжети, які занурюють 
у історію життя мандрівників, моряків та т.п. При виконанні пісень Стінг 
намагається підкреслити семантику змісту, що потребує декламаційності, а не 
лише наспівності. Саме тому досить часто у заспівах пісень є розділи, які 
сприймаються як промова головного героя чи його діалог з іншим персонажем.

У мелодичному плані у заспівах нерідко превалюють розмовні інтонації. 
Натомість у другій половині пісні – приспіві - наявна більша вокалізація. 
Досить показовою у цьому плані є пісня «Fortress Around Your Heart». 
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У вступному розділі є остинатна ритмоформула, що виконується гітарою, басом 
та ударними. На її фоні йде оповідання головного героя. Сам текст, як 
і характер його подачі сповнені епічністю. В цьому можна вбачити зв'язок 
з жанром балади, який надзвичайно поширений у британській музичній культурі. 
Приспів має більш вокальну форму. Загалом можна відзначити, що баладність є 
основою багатьох пісень Стінга. «Для будь-якого типу балади … характерними є:
1) оповідна манера викладу; 2) композиційна масштабність; 3) ліричний (часто 
любовно-ліричний та лірико-драматичний) зміст; 4) сюжетність» [1, с. 67]. 
Такий твір, як «I’ll Follow My Secret Heart» нагадує не просто баладу, а скоріше 
ліричну серенаду доби романтизму, адже пісня виконується виключно під 
супровід арфи. 

У ряді композицій Стінг обирає різні джазові напрямки. Наприклад, пісня 
«What Are You Doing The Rest Of Your Life» витримана у стилі cool-джаз. Це 
повільний ліричний твір, що виконується у супроводі естрадно-симфонічного 
оркестру. Його меланхолійне та неквапливе розгортання дозволяє простежити 
кожний елемент музичної тканини, де на перший план виходить саксофон. Саме 
цей інструмент виконує музичний матеріал, що продовжує тему вокаліста, а згодом 
й імпровізує на неї. Пісня «Moonlight» також належить до джазової сфери, 
проте за ритмічною структурою може бути віднесена до повільної босанови. 
Композиція «Until» відповідає напрямку джаз-вальс, де тридольна метрична 
організація охоплює весь твір та створює надзвичайно рухливу та танцювальну 
атмосферу. Твір «It's A Lonesome Old Town» пов'язаний з блюзовою структурою. 
Інструментальний супровід виконується дуже камерним складом – це контрабас, 
фортепіано. Наявна блюзова гармонія та типова структура блюзу. У джазових 
композиціях, які входять до репертуару Стінга нерідко наявні імпровізаційні 
вставки, які частіше надаються інструментам (саксофону, фортепіано), а не 
голосу. Також у багатьох композиціях, не лише джазових, зустрічаються великі 
інструментальні епізоди, а також композиції, такі як «Ocean Waltz», що є 
повністю інструментальними. 

Треба відзначити, що у своїх творчих пошуках Стінг опанував чимало 
музичних інструментів. Він грав у різних альбомах на бас-гітарі, гітарі, 
контрабасі, перкусії, які є неодмінними учасниками рок- та поп-музики. Але 
потреба у новаціях штовхала його на застосування й менш традиційного для 
естрадної музики інструментарію – мандоліна, лютня, гармоніка, колісна ліра, 
волинка. Так, наприклад, у композиції «Always On Your Side», яку Стінг 
виконує з Шеріл Кроу, він грає на контрабасі. У композиціях «Fields of Gold» 
з альбому «Ten Summoner's Tales» та у пісні «Island of Souls» з альбому 
«The Soul Cages» використовується волинка. У останній зі згаданих композицій 
звуки Northumbrian smallpipes (Нортумбрійські труби) - різновиду з групи 
волинок – розпочинають твір та створюють відповідну атмосферу, що відсилає 
до жанру балади. 

Таким чином можна відмітити, що для творчості Стінга притаманний 
пошуковий характер. Для його стилю характерне експериментування з різними 
музичними напрямками. В залежності від художнього задуму музикант 
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звертається до різних стилів джазу та поп-музики. У поп-композиціях він часто 
використовує жанр балади, який надає епічність вислову. Велика увага до 
вербального тексту сприяють зростанню ролі мовної інтонації та декламаційності
у його композиціях.
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ТІЛО АКТОРА ЯК НЕОБХІДНИЙ ІНСТРУМЕНТ 
ДЛЯ ВТІЛЕННЯ ЦІЛІСНОГО ОБРАЗУ

Мета нашого акторського мистецтва – не тільки створення «життя людського 
духу» ролі, але також і зовнішня передача його в художній формі. Тому актор 
повинен не тільки внутрішньо переживати роль, але і зовні втілювати пережите.

Тіло актора – це інструмент відтворення та втілення всіх внутрішніх 
переживань актора в ролі. Роль зовнішнього процесу роботи над роллю полягає 
в тому, щоб зробити не видимий, внутрішній процес проживання ролі, видимим 
для глядача. Зовнішнє проживання ролі є важливим, так як воно є втіленням 
внутрішнього «життя людського духу ролі».

Важливим та необхідним моментом у вихованні майбутнього актора, 
є потреба привчити майбутнього актора до дослідження, аналізу та розвитку 
тіла актора, як інструменту для створення та втілення цілісного образу ролі. 
Актор повинен відчувати потребу і свідомо налаштуватися на систематичний 
процес, розвитку та удосконалення природніх можливостей свого тілесного 
апарату. Без виховання систематичності в роботі над тілом, актор не досягне 
потрібних результатів. 

Тіло актора, як любий механізм, музичний інструмент потребує 
налаштування і тонкого використання. Навіть при наявності у студента 
достатньо хороших природніх фізичних даних, все одно, необхідно привчати 
студента до удосконалення та тонкого відчуття свого тілі, як інструменту, за 
допомогою якого, він зможе створювати і втілювати в життя ряд різноманітних 
ролей, гармонічно поєднуючи внутрішнє психічне з зовнішнім фізичним 
«життя людського духу ролі». 
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Відомий актор М.Чехов протягом усього творчого шляху, приділяв 
велику увагу розвитку тіла актора: « Існуютьтакі тип акторів, які глибоко 
відчувають ролі, але не можуть висловити і передати глядачеві зі сцени своїх 
переживань у всій їхній повноті. Їх внутрішнє життя скуте негнучким тілом. 
Процес репетицій і гри на сцені для таких акторів часто є болісною боротьбою 
з їх же власним тілом. Кожен актор в більшій чи меншій мірі страждає від 
опору, який чинить йому тіло. Тілесні вправи потрібні, але вони повинні бути 
побудовані на іншому принципі, ніж ті, які зазвичай застосовуються в театральних
школах. Гімнастика, пластика, фехтування, танці, акробатика і т.п. мало 
сприяють розвитку тіла, як інструменту для виявлення душевних переживань 
на сцені. Надмірне зловживання ними шкодить тілу, роблячи його грубим 
і несприйнятливим до тонкощів внутрішніх переживань. Тіло актора повинно 
розвиватися під впливом душевних імпульсів. Вібрація думки (уяви), почуття 
і волі, пронизуючи тіло актора, роблять його рухливим, чуйним і гнучким».[2]

Великі майстри театрального мистецтва такі як: Р. Штейнер, М.Чехов, 
К.С. Станіславський, В. Мейєрхольд, Є.Гротовський і т.д. Приділяли велику 
увагу дослідженню і розвитку психо-фізичного апарату, через яке актор може 
повноцінно і багатогранно передати психічний аспект життя в ролі. Вони 
залишили безліч праць, досліджень і тренажів, якими актор може у вільному 
доступі користуватися. 

К.С. Станіславський своїм учням говорив: «- Люди не вміють користуватися
даними їм природою фізичним апаратом. Мало того: вони не вміють навіть 
утримувати його в порядку, не вміють розвивати його. В'ялі м'язи, викривлений 
кістяк, нетреноване дихання - звичайні явища в нашому театральному житті. 
Все це результати невмілого виховання і користування нашим тілесним 
апаратом. Не дивно те, що призначена для нього природою робота виконується 
незадовільно» [1].

Також, слід пам’ятати про індивідуальні фізичні можливості студента-
актора, потрібно тонко і уміло підібрати шляхом проб і аналізу, метод розвитку 
тілесних можливостей актора. Потрібно виявити індивідуальну особливість 
тілесного існування студента в житті, розвивати та використовувати її, як 
унікальної поведінки, непритаманної іншим акторам. Перед педагогом та 
студентом, постає важлива мета, дослідити та розкрити індивідуальну природу, 
фізичні можливості студента. 

Відповідно до цієї мети формулюються і завдання дослідження:
- Біомеханіка;
- Йога;
- хатха-йога;
- дихальні практики;
- стретчинг;
- модерн;
- ритмопластичний танець;
- контактна імпровізація;
- ритміка;
- пантоміма.
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Потрібно уміло підібрати ряд певних вправ, тренажів в яких студенту 
буде комфортно та зрозуміло працювати над собою і своїм психофізичним 
апаратом. Слід також пам’ятати, що природа людини не піддається 
примусовому, насильницькому використанню, в такому випадку вона буде 
чинити опір.
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КОНСТИТУТИВНІ ОЗНАКИ ДИФЕРЕНЦІАЦІЇ ПРОДЮСЕРСЬКОЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ У РАДІОМОВЛЕННІ

Продюсер – від латинського слова (produco) – виробляю, створюю. Більш 
ніж сорок років тому в Україні не було відоме навіть слово «продюсер», дуже 
зрідка цей термін зустрічався навіть у наукових працях. Спеціалізацію та 
диференціацію продюсерської діяльності в контексті культури радіомовлення 
неможна визначати суто об’єктно, не враховуючи людський фактор.

У доробках науковців – С. Ленглі «Театральний менеджмент і продюсерство.
Американський досвід», М.П. Гаврильчак, В.Н. Синіцин, В.М. Соловей 
«Менеджмент в соціокультурній сфері», М.Х. Маскон, М. Альберт, Ф. Хедоурі 
«Основи менеджменту», М.М. Поплавський «Антологія сучасної української 
естради» та інших – розпочата розробка розуміння значущості та ролі 
продюсера в інституті сучасної художньої культури України. Визначаючи 
провідне завдання продючера, С. Ленглі зазаначав, що «продюсер повинний 
понад усе побільше заробляти і поменш витрачати грошей компанії» [1, 46].

Економічні умови для диференціації продюсерської діяльності у 
радіомовленнєвій діяльності створюються тоді, коли ця діяльність набуває 
проєктивізму, тобто осягає проєктність культури як державну комунікативну 
реальність. «Проте, фінансові можливості держави настільки обмежені, що це 
не могло не позначитись на стані об’єктів культури. Дуже відчутного удару по 
інфраструктурі культури завдає господарча криза» – писав Ігор Безгін [2, 41].

Проектування як трьох ступеневий процес визначення конститутивних 
ознак диференціації продюсерської діяльності є достатньо усталеним для 
модельних образів проектного процесу, який досконало визначається через: 
аналіз, синтез і оцінювання. Простіше це можна означити як «розчленування 
завдань на частини», «складання частин у нову цілісність» і «вивчення 
наслідків від впровадження нового проекту». Ці три стадії у проектуванні 
роботи продюсера у радіомовленні позначаються як дивергенція, трансформація
і конвергенція. 
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Для дивергенції характерні такі параметри проектного процесу: 
а) мета є невизначеною та умовною;
б) межи завдання є неусталеними та невизначеними; 
в) оцінювання відкладається на майбутнє: все, що може мати відношення 

до вирішення завдання, береться до уваги, не звертаючи уваги на суперечливість
даних. 

г) отримане від замовника технічне завдання приймається за висхідну 
точку дослідження;

д) завдання проектувальника складаються зі свідомого збільшення своєї 
невпевненості, лабільності та у звільненні від наперед усталених рішень;

є) однією із ознак мети дослідження для цієї стадії є вивчення реакції 
замовника, споживача, ринку, виробництва та ін. на процедуру розширення 
кордонів дослідження. 

Дивергентний пошук є розширення меж проектної ситуації. Так, процес 
диференціації продюсерської діяльності певною мірою проходить почергово 
стадії синкретичного етапу (дивергенція), метакультурного (трансформація), 
диференційно-структурного (конвергенція). Онтогенез та філогенез продюсерської
діяльності співпадають в проектній процесуальності produco. Дивергенція є 
аналогом синкретичної стадії тому, що тут ще не існує усталених меж діяльності. 
Досягнення ситуації «безмежжя» або «розширення кордонів» проектного процесу 
автоматично повертає його в стадію міфотворчості, що є характерною для 
синкретичного етапу продюсерства.

Коротко можна сказати, що метою дивергентного пошуку є перебудова 
первинного продюсерського варіанту проектного завдання, виявляючи нові 
аспекти ситуації проектування. Проводити дивергентний пошук означає нести 
мінімальні витрати у найкоротший термін. Важливо зазначити, що ця стадія 
проектування у культурно-генетичному вимірі як аналог синкретичного 
продюсерства міфологізує проектну ситуацію і у проектно-технологічному вимірі є 
креативом, який, однак, не позбавлений прагматизму. Прагматичний креативізм –
це, мабуть, найбільш точна формула продюсерства як диференційної мистецької 
практики.

Трансформація як наступний етап проектного процесу пов’язана зі 
створенням принципів і концепцій, осмисленням проектної ситуації в «паралельних 
площинах» (контексті різних видів і жанрів мистецтв), що є добою найвищої 
творчості та піднесеного злету продюсерської думки у радіомовленні. Складові
цього етапу як ряду наступних адеквацій:

а) висхідна мета полягає в тому, щоб на результати дивергентного 
пошуку накласти певну концептуальну схему, що є адекватною для проекту 
як цілісності;

б) на цій стадії фіксуються мета, проектне завдання, межі завдань;
в) завдання підрозділяються на підзавдання, враховуючи, що всі підзавдання

можна вирішувати паралельно або послідовноо значною мірою незалежно одне 
від одного;
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г) найважливішою передумовою успіху здійснення трансформації є, 
по-перше, свобода зміни підзавдань, по-друге, швидкість оцінювання можливостей 
і наслідків реалізації будь-якої конкретної послідовності підзавдань.

д) на цій стадії яскраво виявляється особистість проектувальника. 
Загалом, наскільки контрастно складаються відносини картини світу 

у проектувальника – та, що існує, або потенційна – настільки важливо обрати 
вірний шлях для прийняття відповідного рішення. 

Це стадія певної локалізації проекту на підставі інваріантності рішень 
завдань (разом, в симультанній композиції чи послідовно). Ті теоретики 
продюсерства, які говорять про локалізм проектного завдання, визначають 
лише один етап проектного процесу – трансформацію.

Конвергенція – це завершальний етап проектного процесу, де мета 
продюсера визначена, завдання структуровані в ієрархію під завдань, лишається 
оптимізувати, удосконалити засоби та інструментарій рішення проблеми. 

Складові цього етапу:
а) однозначність, жорсткість рішення і методики тут є пріоритетними; 

лабільність і невизначеність усуваються. Висхідна мета цього етапу –
максимально зменшити невизначеність;

б) непередбаченим є той факт, що певні підзавдання стають домінативними, 
бо вони не можуть бути вирішеними без загальної зміни всіх попередніх 
рішень;

в) моделі, що використовуються для усунення альтернативних рішень 
в ході конвергенції повинні ставати менш абстрактними.

г) поєднання екстеріорних та інтеріорних підходів для рішення проблеми.
Метою конвергенції є скорочення поля можливих варіантів рішення 

проблеми, що в культурно-генетичному вимірі характеризує усталену стадію 
структурно-диференційного продюсерства, в процесуально-креативному –
прагматизм і оптимальну проксеміку продюсерської діяльності. Важливо 
відмітити, що така модель проектного процесу також відображує характеристики
продюсерства: дивергенція характеризує універсалістську модель продюсерської
діяльності, трансформація – локалістську, конвергенція – змішану або 
інтегративну. Шлях інтеграції доводиться обирати продюсеру.

Достатньо широкий матеріал щодо осмислення продюсерства як 
диференційної діяльності дає досвід розвитку вітчизняного радіомовлення. 
Саме на радіо відбувався процес структурування радіостанцій, програм
(форматів) за певною тематикою, для вузьких спектрів населення, за різними 
напрямами діяльності. Насамперед необхідно відзначити ряд робіт класиків 
соціології масових комунікацій, що заклали основи структурно-функціонального 
підходу до вивчення взаємозв'язку ЗМІ з іншими суспільними інститутами
(П. Лазерсфельд, Г. Лассуэл, Д. Маккуэнл, Д. Ксллнер, Р. Мертон, Г. Шиллер й ін.)

Слід особливо зазначити роботу Д. Маккузила «Введення в теорію 
масових комунікацій», де наведений аналіз функціонування основних ЗМІ 
в сучасному світі.

Дослідженню різних аспектів діяльності ЗМІ, а особливо у радіомовленні, 
приділялося велике значення й у роботах таких авторів: І.Д. Безгін, О.М. Семашко, 
Н. П. Попов, Е. А. Іванян, А. Феофанов та таких соціологів, як Ю. М. Осипов,
Н. М. Андрєєв, Н. Б. Коржецкая.
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Вивчення процесів формування комерційного радіомовлення доцільно 
розглядати під кутом зору інституціональної соціології (С. Липсет, Дж. Ландсберг, 
П. Блау, Ч. Миллс), інституціоналізм в економічній теорії (Т. Веблен, Дж. Коммонс, 
Д. Гэлбрейт, Д. Норт). 

Процес формування соціального інституту продюсерства у радіомовленні 
можна розглядати як процес закріплення суспільством правил і норм поведінки, 
пов’язаний з нормативною системою соціальних здобутків. Бо продюсування, 
як зазначалось у книзі Олександра Роднянського «Продюсування – це підхід до 
життя. Продюсерством можна вважати вирішення будь-якого завдання» [3, с.15].
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ХОРОВЕ МИСТЕЦТВО В. ЗУБИЦЬКОГО
Володимир Зубицький є композитором, який у своїй творчості створив 

ряд масштабних інструментальних та хорових жанрів, а також чимало камерно –
інструментальних. У таких творах як кантата, кантата-симфонія, реквієм, 
симфонія-реквієм він використовує у повній мірі всі можливості хорового 
складу та оркестру. Розглянемо які риси притаманні його хоровому мистецтву.

В творчості композитора велика увага приділялась таким стилям як 
неофольклоризм та неокласицизм. «Композиторському стилеві притаманні 
щедрий мелос, що спирається на українські фольклорні джерела, у поєднанні 
з найсучаснішими засобами музичного мислення й оригінальною інструментовкою, 
вільне оперування характерними прийомами музичних стилів різних епох, 
тяжіння до театралізації» [1, c.172]. Неофольклоризм може трактуватись як 
ознака індивідуального стилю композитора, для якого фольклор виступає 
тематичною основою творів, сконструйованих крізь призму сучасного мислення, 
для якого сполучення різних технік композиції виступає вже звичним методом.

Однією з рис хорового мистецтва Зубицького є те, що для нього кожен 
хорист має бути фахівцем високого рівня, який здатен бути артистом-солістом. 
Сучасна хорова партитура, у інтерпретації Зубицького, ні в чому не поступається
оркестровій музиці, ані за складністю, ані за новаторськими прийомами. 
Класичним зразком для розуміння методу композитора є хоровий концерт 
«Гори мої», який добре відтворює фольклорні риси західноукраїнського 
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народного пісенного та танцювального шарів. Кожна з частин концерту 
занурює у якусь сцену з народного побуту – гуляння, танці, пісні, плачі, 
весілля. 

Контрастність розділів концерту дозволяє продемонструвати усі можливості 
людських голосів. Віртуозні швидкі пасажі, глісандо, звуконаслідування звучанню 
народних інструментів (дримбі), використання крайніх регістрів вокальних 
голосів – низьких чоловічих та високих жіночих - дозволяють у повній мірі 
розкрити авторський задум. «Хорова поліфонія має при цьому колористичний 
характер, для чого використовуються різноманітні теситурні прийоми, а також 
спеціальні способи хорового інтонування (спів закритим ротом, скандування 
тексту та окремих голосних звуків, рецитація без фіксованої звуковисотності 
та т.д.)» [2, с.153].

Соло акордеона, що виникає всередині хорового концерту, стає місцем 
концентрації суб’єктивного начала. Це філософсько-заглиблений вислів, який 
передає міркування головного героя. Згодом воно змінюється надзвичайно 
швидким розділом танцювального характеру, що містить нетрадиційні прийоми 
гри. Зокрема акордеон трактується не лише як мелодійний та гармонічний 
інструмент, а й як ударний. Після соло акордеону до хорового звучання 
додається також звучання ударних та перкусійних інструментів, які сприяють 
динамізації звучання та просуванню до кульмінації твору.

Якщо казати про такий твір, як Народну симфонію єднання «Україна», то 
він розрахований на великий виконавський склад – мішаний хор, симфонічний 
оркестр та оркестр народних інструментів. Сам твір вражає своєю масштабністю. 
Досить часто виконується IV частина «Щедрик», яка у різних інтерпретаціях 
звучить близько 47-48 хвилин. Композитор будує свій твір, спираючись на 
принцип симфонізму. Проте також можна відзначити наявність контрастних 
розділів, які дозволяють відчути зв'язок з різними фольклорними жанрами. 
Попри назву «Щедрик», у творі є відсилання не лише до щедрівки, а й до інших 
фольклорних жанрів. Зокрема на початку частини нерідкими є фрагменти 
танцювального характеру. Загостреність ритму, елементи гуцульського ладу 
створюють алюзію на жанр коломийки. Дані ознаки, що притаманні концерту 
«Гори мої», окреслює Я. Кириленко:«…типовий для гуцульського фольклору, –
жанр коломийки з її характерною метрикою та ритмом, що існують 
як у “квадратному” варіанті, так і у вигляді поліметрії та поліритмії, 
характерних для імпровізацій (в основному, інструментальних) на “коломийкові” 
мелодії» [2, c.149].

У четвертій частині симфонії є розділи, що нагадують «класичну» 
обробку «Щедрика» М. Леонтовича. Зокрема частіше такі розділи проходять за 
участю хору у експозиції та репризі. Суто інструментальні епізоди, яких чимало 
у розробці, сповнені драматичним розвитком та внутрішньою конфліктністю. 
Виключенням є епізод у розробці, який проходить перед розробкою. Він містить 
хорову партію та виконує функцію поступового зменшення напруження.

Хор трактується у симфонії надзвичайно різноманітно. Він не лише 
використовується у епізодах, де поєднується вокал та слово, але й відіграє роль 
«інструментальної» фарби, коли додає певних тембральних формант, вокалізуючи 
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без слів. Нерідко композитор застосовує принцип поліметрії, що створює 
багатошаровість звучанню оркестру. Окрім цього для твору притаманне 
використання принципу полістилістики. Це створює картину змінюваного часу, 
від прадавніх синкретичних дійств до постіндустріального суспільства, яке 
поєднується елементами щедрівки.

Загалом можна відмітити, що автор розширює звучання хору, який 
використовується як у звичному вокальному амплуа, так і набуває 
інструментальних рис. Так само і звучність інструментів стає більшою, 
розширюючи функції та виразні можливості. В багатьох творах композитор 
прагне до масштабності вислову, використовуючи великий виконавський склад. 
При цьому навіть tutti оркестру та хору може виконувати певні розділи на piano. 
Фольклорні інтонації, тексти, прийоми звуковидобування перетворюються завдяки 
сучасній техніці композиції, проте зберігають зв'язок з етнічним началом.
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ІНФОРМАЦІЙНИЙ СУПРОВІД І ВІЗУАЛІЗАЦІЯ 
ЗНАЧНИХ МАСИВІВ ДАНИХ

Актуальність теми дослідження обумовлена зміною парадигми розвитку 
культурного простору, необхідністю забезпечення його адекватності 
динамічним перетворенням, що відбуваються в суспільстві, що позначилося на 
діяльності закладів освіти та культури. Відомий ІТ спеціаліст Стів Кейс 
розглядає три хвилі розвитку інтернету [1]:

Таблиця 1.
Три хвилі розвитку інтернету

№ 
хвилі

Період Назва Сутність

1 1985 – 1999 Становлення 
Інтернету

Закладення фундаменту для онлайн-
світу

2 2000 – 2015 Економічні 
додатки та 
мобільна 
революція

На ґрунті Інтернету виростають 
пошукові, соціальні стартапи, 
а також стартапи для 
е-комерції

3 З 2016 «Інтернет 
всього»

Усюдисуще підключення до 
Інтернету дозволяє підприємцям 
змінювати значні сектори реального 
світу

Глобальна комп'ютерна мережа на сьогоднішній день містить мільйони 
сайтів, на яких розміщена різноманітна інформація. Її опанування можливе 
тільки з використанням сучасних засобів візуалізації. До них в першу чергу 
слід віднести поняття «Дашборд» в буквальному перекладі з англійської 
(dashboard) [2] – «приладова панель».

Поняття дашборду. Зараз, в digital-галузі, під дашбордом розуміють 
інструмент, який не тільки візуалізує, а й аналізує будь-які дані. Якщо у нас 
багато інформації: показників, результатів або цифр, які потрібно надати 
наочно, пояснити і проаналізувати, - то цей інструмент стане нам у нагоді.

У понятті дашборду тематика візуалізації та аналізу не є головною. 
Важливо, щоб були дані, які можна аналізувати. Від теми буде залежати зміст, 



98

але на цьому все. Дашборди дуже часто використовують для бізнесу, тому що 
це зручний інструмент. Але їх можна використовувати в будь-якій галузі.

Наприклад, в інтернет-маркетингу, PR-кампаніях і рекламі, у менеджменті, 
в HR-аналітиці тощо. За їх допомогою відстежують ефективність рекламних 
кампаній (дашборди використовуються в Google Analytics [3], у менеджменті –
контролюють навантаження і планують роботу команди, в HR-аналітиці –
аналізують інформацію і зарплати співробітників тощо. Дашборди використовують 
музеї, щоб стежити за загальною відвідуваністю і популярністю виставок.

Рис.1. Культура внутрішнього оцінювання

Дашборди інтеграцій допомагають спостерігати, яким чином різні пристрої 
і сервіси взаємодіють один з одним – це актуально для хмарних сервісів.

В освіті викладачі можуть аналізувати результати іспитів і стежити за тим, які 
лекції є популярними у студентів. Студенти можуть подивитися результати свого 
навчання, порівняти їх з результатами інших студентів, побачити статистику по 
навчальних курсах. Прикладом може бути Google Class.

Дашборди дійсно можна використовувати з будь-якої теми. Наприклад, 
опитування про подорожі.

Рис.2. Опитування про подорожі



99

У дашборді важливо так подати інформацію, щоб її було легко читати 
і використовувати. Тому для створення дашборду працюють стандартні 
принципи візуалізації даних UX (User Experience – багатогранна концепція, яка 
містить у собі багато дисциплін: інтерактивний дизайн, інформаційну архітектуру, 
візуальний дизайн, взаємодію між людиною і комп'ютером [5] і навіть сторітеллінга
(story – історія; telling – розповідати, ефективний метод донесення інформації 
до аудиторії шляхом розповідання смішних, зворушливих або повчальних 
історій з реальними або вигаданими персонажами [6].

Одним з провідних спеціалістів з візуалізації даних є американський 
вчений Стівен Фью (Stephen Few). Він зазначає, що візуалізація даних – це 
«лише інструмент. Людина могла будувати будинки до того, як у неї з’явились 
молотки та пилки, інструменти лише дозволяють їй робити це краще. Хороша 
візуалізація даних знімає тягар зусиль з мозку і перекладає його на очі». 
8 правил візуалізації даних від Стівена Фью [2]: 

1) Спрощуйте – знайдіть суть і покажіть простіше;
2) порівнюйте – покажіть необхідні візуалізації поруч;
3) супроводжуйте – полегшите доступ до важливих даних;
4) досліджуйте – дозвольте подивитися і знайти нові знання;
5) дивіться інакше – дайте різні уявлення одних і тих же даних, що 

породить різні ідеї;
6) запитуйте "чому?" – більше, ніж «що відбувається», важливо дати 

зрозуміти «чому це відбувається», як виник той чи інший результат дій;
7) будьте скептиками – дайте можливість задавати більше запитань 

і відразу отримувати відповідь на них;
8) відгукуйтеся – не просто відповідайте на питання, надайте можливості, 

щоб ділитися знаннями. 
Програмні інструменти для створення дашбордів. Найбільш відомими 

платформами для створення дашбордів окрім Google Analytics є: Tableau, 
Power BІ, Tableau, ChartBlocks, Plotly, Infogram, DataDeck і Qlik, крім того, 
є програма від Google – Google Data.

Розглянемо можливості комплексної платформи Power BІ від Microsoft, за 
допомогою якої можна швидко обробляти дані для прийняття зважених рішень. 
В MS Excel є обмеження, наприклад такі, що пов’язані з кількістю рядків, 
а також графічними можливостями програми. Сімейство програм Power BI 
(рис.3) можна вважати надбудовами MS Excel, їх назви починаються зі слова 
«Power», вони побудовані на спільних принципах і призначені для розширення 
інформаційно-аналітичних можливостей цієї програми.

Програми сімейства Power BІ дають можливість об'єднувати і аналізувати 
дані майже з 40 різних джерел: файли TXT, PDF; бази даних (SQL, Oracle, 
Access); корпоративні ERP-системи (SAP, Microsoft Dynamics, 1C); інтернет-
сервіси (Facebook, Google Аналітика); майже будь-які сайти.



100

Рис.3. Сімейство Power BІ 

Power BІ містить великий набір інструментів візуалізації для створення 
різних звітів (рис.4). Існує десктопна і хмарна версія інтерфейсу. Є можливість 
інтеграції BI у власні додатки для візуалізації.

Рис.4. Можливості візуалізації 

Останні роки, в наслідок розвитку цифрових і програмних технологій 
у всіх областях людської життєдіяльності, дашборди знаходять своє застосування
в нових сферах, таких як, наприклад, соціальні мережі, інформаційний супровід 
і наповнення індустрії гостинності, подій у соціокультурному просторі України.
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GEORGIAN CULTURAL HERITAGE IN THE OCCUPIED TERRITORIES 
IS THREATEN BY RUSSIAN DISINFORMATION

During the dissolution of the Soviet Union, conflicts erupted in Georgia in 
the Autonomous Republic of Abkhazia and the Autonomous Oblast of South Ossetia. 
While these conflicts resulted in a tragedy affecting the entire country, the populations in 
and adjoining these territories were hit especially hard.

Today, Russian propaganda suggests that Ossetians are claiming Georgian 
culture and heritage as their own in an attempt to pit Georgia against Ossetians, when 
the true conflict is between Georgia and Russia. Georgian citizens must preserve our 
heritage by widely disseminating the authentic history of the hand-carved monuments 
our ancestors created. We cannot allow this truth to be lost as a result of today’s 
complex information war. 

Mankind is facing a new challenge because the information warfare used for 
many years is becoming increasingly relevant. Although this war is invisible, it happening 
every minute of the day and is very dangerous, in part because it is having a negative 
impact on local conflicts. Many scholars believe that the conflicts presented as ethnic 
conflicts are in reality the result of a conflict between great ideologies and they are fueled 
by disinformation that has created a rift in Georgian-Ossetian relations. 

Information warfare is a tactic in hybrid warfare, defined by Frank Hoffmann 
as: "the combined use of various methods of combat, including conventional, irregular
tactics and formations, terrorist and criminal acts, to achieve victory." [1] In his view, 
future wars will combine traditional and irregular combat operations, deploying both 
weapons and weaponized misinformation. The lethality of traditional conflict will be 
combined with the fanaticism of irregular combat in a long-term strategy. 

Georgians vividly remember the fateful recent past that has befallen us, whose 
roots can be traced back in history. Well-known historian Vakhushti Bagrationi wrote 
about the settlement of Ossetians in Georgia: “And the Ossetians come in to Georgian 
as the number of people inside country was reduced from the enemies.” [2] According to 
the Russian ambassador to Georgia - Tatichev (1604-1615) In the middle of the 
XVIIth century they also settled in the headwaters of the Great Liakhvi. By the 1770s, 
2,860 Ossetian households lived on the southern slopes of the Caucasus. Of these, 
860 lived in Samachablo; 200 in Saeristao, and the rest scattered through many other 
places. Until the 20th century, only Georgians, Armenians and Jews lived in 
Tskhinvali. Some Ossetians were baptized as “Christians” as soon as they settled in 
Kartli and tried to assimilate Christian customs, This had a positive effect on their 
consciousness, general culture, character and behavior. The newly settled Ossetians 
were assisted by local Georgians in such tasks as arranging the yard-house, 
cultivating the gardens and vineyards, and overcoming other challenges. 



103

Georgian kings, ecclesiastical and public figures made every effort to spread 
literacy and knowledge among our fellow Ossetians. The education of the children 
of the Ossetians was greatly enhanced by the highly educated King-poet Archil, who 
brought together the leading Ossetians and preached the importance of education. 
The Ossetians agreed, Archil divided several Ossetians into Russia, and in 1700 
introduced Russian printing presses and Georgian letter molds to Moscow, which the 
Ossetians liked very much, as Zakaria Chichinadze noted. [3]

Georgian kings greatly assisted the Ossetian churches and monasteries as 
having a real mission to spread true knowledge and education among the population. 
King George XI of Kartli (1671-1688 and 1703-1709) donated bells with a gift 
inscription to the monastery in the village of Dzivgisi, Zeicis Zion, as a sign of 
friendly relations with the Ossetians.

Conflict, as early as 1991, manifested itself in the form in which our lives were 
sacrificed in the face of a hard yesterday, today, and an uncertain tomorrow. Due 
to well-known political and military processes, the Tskhinvali region, which was cut 
off from Georgian boundries, has become an isolated entity and continues to live 
under the full influence of the Russian Federation.

The OSCE Mission to Georgia started working in the Tskhinvali region in late 
1992. As a result of the conflict, up to a thousand people were killed and up to 
a hundred people were missing. About 70-80,000 people were evicted from their 
homes. The region was virtually empty. As of today, the population of the Tskhinvali 
region / South Ossetia is 15-20,000.

It is natural that the information war, which is going on strongly all over the 
world today, is being actively carried out in order to completely separate the region 
from Georgia. In the current situation, Russia plays the role of “mediator” and 
“peacemaker” in the conflict it inspired. On June 24, 1992, under the Russian (Sochi) 
Treaty, a joint peacekeeping force (consisting of Russian, Georgian and Ossetian) 
was deployed in the region and a Joint Control Commission was established.

Occupying forces of the Russian Federation are currently deployed in the 
Tskhinvali region, in violation of the August 12, 2008 ceasefire agreement brokered 
by former EU President Nicolas Sarkozy, which obliges Russia to withdraw 
its military forces to pre-conflict positions. The illegal decision of the Russian 
Federation on the so-called Tskhinvali region / South Ossetia and Abkhazia. Only 
Venezuela, Nicaragua and Nauru support the recognition of "independence" at this 
stage. As a result of the efforts of the Georgian authorities, Tuvalu and Vanuatu 
withdrew their recognition decision.

Today’s Great Hybrid Conflict, in which Russia is actively involved, 
incorrectly presents the Tskhinvali region as the historical homeland of the Russian 
policy-making Ossetian population. This is a lie masquerading as truth spread around 
the world through falsified information. Sadly, Georgians are not doing enough 
to defend our cultural heritage against this disinformation. Unless Georgia speaks out 
vociferously, this disinformation will become “fact” for those who read it. 

Georgia is a poor country. We do not have abundant gas or oil. However, our 
ancestors left us a rich cultural legacy that we must preserve and pass on to future 
generations. Our forefathers built churches and castles that weathered the centuries 
and form the foundation of our heritage. Their labor was manual. Our labor is digital. 
We must protect and correct the historical record. 
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From this point of view, it is interesting to observe what appears in local news. 
It is simply an “echo” of the Kremlin'’ policy. Against this background, Russian-
Ossetian local propaganda weapons are actively engaged. The media remain one 
of the most powerful tools for developing Kremlin policies and imposing them on 
the people whose lives they control. 

The 1990s were a time before the internet had fully consumed traditional 
television, radio and print media, especially in the Tskhinvali region. These media 
outlets where among the most popular in the Tskhinvali region, and spread 
the Russian point of view:

"Yuzhnaya Ossetia" (Republican Public-Political Newspaper);
"Website of the President of South Ossetia";
"Xurzærin" (Tsiskari); Osinform (News Agency);
Iriston.com (on the history and culture of Ossetia);
Resa (State News Agency) (Head of State News Agency) Maia Kharebova;
Ossetian.com (ossetians.com).
"Iron Avzadji Club" (Ирон æвзаджы клуб) Alans Language Club, and others. [4]
The information war has proliferated significantly since then and the occupiers 

are now attempting to reinvent the true history of Georgian cultural monuments 
located inside the occupied territories for their own interests. It is cultural cleansing 
accomplished by purposefully leaving out key facts in their retelling. The Georgian 
roots of Georgian architectural monuments are being purged in the Ossetian retelling 
of ancient history, creating a new, fake “reality.”

Contemporary bloggers are covering the Tskhinvali region and spreading this 
misinformation, including Maria Plion (Plieva), Zarina Sanakoeva, Temur Tskhovrebov
and others. The website "Ossetian Radio and Television" (Information-Analytical 
Edition) are adding to the disinformation, as is „Yuzhnaya Ossetia“ (Republican 
Socio-Political Newspaper). And although they are slightly critical of governmental 
communication to serve their own goals, their pushback is not nearly enough to 
combat the historical misperceptions that have been created. 

For example, the 16th century Georgian monument Achabeti Fortress has been 
renamed "Alans Fortress," to claim the site as Ossentian. Schoolchildren visit so-
called restoration works, which are widely covered by the above-mentioned "media 
outlets" and spread in the Russian-speaking world. [5]. This generation will grow up 
with a fundamental misunderstanding of their geographical and cultural history. 

Another noteworthy example is the false information spread about the 12th century
Ikorti temple, recently portrayed as if members of the Ossetian royal family Bidzina 
Cholokashvili, Shalva and Elizbar Ersitaves were resting here. [6]. These historical 
figures are Georgian, sacrificed themselves to Georgia. It is known that two years 
later the leaders of the Kakheti uprising of 1659 were tortured to death in Iran. After a long 
time, their remains were secretly recovered and buried in the temple of Ikorta.[7].

Over time, if left unchallenged and uncorrected, new generations will never 
know Georgia’s true history. Consequently, it is vital for Georgians to work with 
progressive-minded Ossetians to restore the historical friendship of these two peoples 
and clarify historical misperceptions created by Russian misinformation. If Georgians 
do not take active steps to combat the misappropriation of its churches and other 
ancient monuments, they will be lost forever. 
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Georgian government and citizens must create and reintroduce powerful 
Internet resources to reclaim historical and legal reality. It is the basis for maintaining 
Georgian statehood. If centuries ago Georgia had suffered physical destruction with 
the sword, today it is experiencing the destruction of its cultural heritage through 
an information war. Our birthrights are being eliminated before our eyes. We are in 
great danger, and unless all nationalities of our small country stand together for truth, 
we risk losing the cultural legacies our ancestors left for us. 

Ilia Chavchavadze’s 19th century publication “Sounds of Stones” is especially 
relevant as the methods of falsification used by the conquerors centuries ago threaten 
Georgian culture monuments and geopolitical justice. The cornerstones of our 
historical buildings were removed in Javakheti and replaced with news stones falsely 
claiming the handiwork of our forefathers.

This is Russia’s ultimate goal in the Tskhinvali region: to remove every trace 
of authentic Georgian history and presence in the occupied territories. We must resist 
this fate.
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DIGITAL MEDIA: СОЦІОКУЛЬТУРНИЙ АСПЕКТ
У сучасному суспільстві наявна інтенсивна тенденція глобалізації, що 

безпосередньо впливає на розвиток комунікативних систем, зокрема нових 
медіа.

Медіатизація є процесом якісних змін у соціальних комунікаціях, що 
зумовлений впливом медіа, роль яких з інституцій, які відображають життя, 
трансформувалася в чинник, який впливає на прийняття рішень особистістю 
зокрема (особистісний аспект) і суспільне життя загалом (соціальний аспект) [10]. 
Розвиток феномену медіатизації зумовлений зростанням ролі медіакомунікації
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https://www.ikorta.com/news/the-ikorta-church-of-the-archangel
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в пізнанні реальності у зв’язку з тим, що тексти, які продукуються різними 
медіа, є соціально значущим контентом, що переважає у суспільстві над іншими 
видами текстів (про що свідчать світові тенденції скорочення обсягів читання 
художньої літератури й заміщення його читанням текстів, трансльованих
різноманітними медіа) [8].

Такі процеси можна визначити як поєднання інтерактивних технологій та 
засобів для комунікації й цифрової трансляції, що створені на платформі 
мережі Інтернет. Зазначене явище є не лише технічним та технологічним 
середовищем комунікації, а й соціокультурним процесом. На сьогодні суспільство
перебуває в стані трансформації, перехідного періоду, де нові медіа виступають 
одним з основних його чинників. Саме явище входить до наукового інтересу 
цілого комплексу дисциплін, серед яких соціологія, психологія, політологія 
тощо. Дослідник М. Маклюен [7] зазначав, що в ХХ столітті відбулася 
комунікативна революція, яка реалізувала себе у формі розповсюдження 
аудіовізуальної культури та витіснила письмовий дискурс. Якщо раніше в усіх 
сферах медіа, зокрема у фільмах та радіо, чітко прослідковувався алфавітний 
порядок, то наразі позицію лідера тримає нерефлективна взаємодія та особисте 
сприйняття. На зламі століть відбулася масштабна технологічна трансформація. 
На сьогодні різноманітні види комунікації інтегруються в систему інтерактивних
інформаційних мереж. Зазначені процеси виступають чинником створення 
супертексту та метамови, що поєднують вербальні та невербальні засоби взаємодії. 
Характер та прояв комунікації як такої знаходиться під безпосереднім впливом 
поєднання тексту, зображення та звуку на доступній та бюджетній глобальній 
мережі. Думки науковців щодо зазначеного процесу цілком полярні. Одні 
вважають, що динаміка соціокультурних змін на основі нової системи взаємодії 
підлягає грунтовному дослідженню та прогнозуванню, інші – що це просто 
елемент сучасної культури. Серед дослідників, до кола наукового інтересу яких 
входить дане явище, варто зазначити Рейнгольда та Кастельса. У своїх роботах 
науковці акцентували увагу на таких процесах як децентралізація, інтеракція, 
особливості нового формату взаємодії та намагалися прогнозувати появу нових 
елементів у середовищі сучасної взаємодії [4].

Проте, процес інтенсивного розвитку та розповсюдження цифрової 
взаємодії трансформує роль і традиційних ЗМІ. Деякі з дослідників зазначають, 
що первинні преса та радіо можуть втратити свої позиції та не мати впливу на 
сучасне суспільство. Новітня соціокультурна платформа вимагає комплексного 
підходу до її дослідження, аналізу виниклих систем взаємодій та їхнього 
порівняння з наявними медіаресурсами.

Явище масмедіа пройшло кілька щаблів розвитку, та стосувалося не лише 
технічних інновацій, а і значних соціальних змін.

Засоби масової інформації є новим інститутом соціалізації суспільства, 
які виконують функцію створення та розповсюдження знання. На думку Джона 
Томпсона, «масова комунікація є інституціолізованим виробництвом і масовим 
поширенням символічних матеріалів за допомогою передачі й накопичення 
інформації» [13]. Ще одним науковцем, який досліджував становлення масмедіа та 
основні його характеристики є Д. Баррат [1]. Серед особливостей зазначеного 
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соціального інституту варто виокремити наступні: наявність системи та організації; 
функція розповсюдження інформації через цифровий простір та формування нової 
моделі світу; висвітлення особливостей функціонування інших соціальних 
інститутів; функція мобілізації та вираження громадської думки, що безпосередньо 
впливає на політико-економічні процеси в суспільстві.

Будь-який етап розвитку масмедіа безпосередньо пов’язаний із 
трансформацією суспільства. Наприклад, ще у XVII ст. з’явилися перші газетні 
видання, що безпосередньо вплинули на політичну сферу взаємодії. Для 
соціального класу буржуазії цей феномен став одним із основних засобів 
досягнення економічних, політичних та культурних завдань. Цьому періоду 
приписують виникнення метафори «четверта влада», що надавало пресі 
вагомого соціального статусу. 

Американський дослідник Генрі Дженкінс [11; 12] ввів термін «конвергентна
культура» – культура, яка заохочує користувачів до взаємодії з контентом, 
створення зв’язків між різними текстами, для того, щоби використовувати 
технології як інструмент отримання інформації з різних медіаплатформ. Це 
може бути інформаційна телевізійна програма, певний навчальний комплекс, 
що існує одразу в багатьох форматах: компакт-диски, книги, блоги, соціальні 
мережі.

Комунікація є однією з найбільших викликів XXI століття. Журналісти, 
як комунікаційні фахівці, мають скористатися цією ситуацією, стаючи певними 
інформаційними менеджери. Конвергентними засобами масової інформації 
тепер називаються ті, які раніше просто називалися ЗМІ, а тепер об’єднуються, 
стають більш гнучкими та підлаштовуються під часові та просторові потреби 
споживача.

Найголовніша особливість інтернет-середовища як комунікативного 
простору – це використання цифрових технологій, діджиталізація: вся інформація
зберігається в цифровому вигляді та не має фізичної форми, також може 
транспортуватися на будь-які відстані зі швидкістю світла. Ера односторонньої 
простої передачі контенту, незалежно від враження та ідей аудиторії, завершується. 
Уже є системи, які забезпечують миттєвий зворотний зв’язок.

Із процесом діджиталізації набуває популярності таке поняття, як 
громадянська журналістика, яка розглядає читача як активного елемента 
в процесі створення контенту. У громадянській журналістиці мінімальною 
формою її прояву є коментар, а при перевірці фактів говоримо про нову форму 
журналістики, яка працює на балансі між автором і читачем.

У журналістів є можливість проводити прямі включення будь-де, будь-коли й 
будь-скільки. Така мобільна журналістика є надзвичайно оперативною, тому 
і є головним конкурентом ефірних програм телеканалів та радіо. На відміну від 
традиційних ЗМІ, у режимі реального часу глядачі можуть залишати коментарі, 
на які журналіст часто звертає увагу й у режимі реального часу відповідає на 
них. Але контент мобільної журналістики часто не виділяється якістю, адже 
тепер стрімити може не тільки професійний журналіст, а будь-який бажаючий, 
тому грань між мобільною журналістикою та громадянською журналістикою 
дуже тонка [9].
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Засоби масової комунікації використовувалися як інструмент економічного
та політичного впливу, засобом взаємодії в процесі конфлікту. ЗМК є одним 
з основних факторів, що сприяли розвитку як ліберальних, так і авторитарних 
режимів. Масмедіа розвивалися відповідно до соціального та культурного 
середовища, у якому вони перебували. Цей соціальний інститут став штучним 
каталізатором суспільних змін. Він безпосередньо впливав на процес урбанізації
та глобалізації, зміни якості життя та реорганізації вільного часу, саме тому він 
і є соціокультурним явищем.
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АНАЛІТИЧНІ ЖАНРИ ЖУРНАЛІСТИКИ:
КОРЕСПОНДЕНЦІЯ ТА СТАТТЯ

Роль способу віддзеркалення автором дійсності у формуванні характеристик 
журналістських текстів, що визначають їхню жанрову приналежність, значно 
важливіша за роль предмета публікацій.

Журналістикознавці виокремлюють три головні способи віддзеркалення 
дійсності у своїх матеріалах – фактографічний, аналітичний та наочно-образний.

Перші два способи відрізняються один від іншого насамперед ступенем 
глибини проникнення в сутність предмету віддзеркалення. Зокрема, фактографічний 
спосіб спрямований на фіксацію якихось зовнішніх характеристик явища, на 
отримання коротких відомостей про предмет. У цьому разі журналіст передусім 
відповідає на запитання: де, що й коли відбулося? Він оперативно інформує 
аудиторію про численні актуальні події.

Аналітичний спосіб концентрує увагу журналіста на проникнення в сутність 
явища, на висвітлення прихованих взаємозв’язків предмета віддзеркалення. Перелік 
питань, на які має відповісти журналіст, істотно розширюється. Головним стає 
звернення автора матеріалу до різноманітних проблем вибору перспективних 
шляхів розвитку суспільства, а також з’ясування причин, умов, тенденцій розвитку 
подій і ситуацій, дослідження підстав, мотивів, інтересів, намірів, дій різноманітних 
соціальних сил, визначення обґрунтованості тих чи інших кутів зору, концепцій, 
ідей тощо.

Сучасна журналістика має цілісну й добре розвинену систему жанрів, що 
склалися історично на основі літературних. Жанри журналістики постійно 
розвиваються, їх традиційно поділяють на інформаційні, аналітичні та художньо-
публіцистичні. Вони мають стійкі, характерні ознаки.

Назва «аналітичні жанри», безумовно, не є достатньо точною, оскільки 
і в інформаційних жанрах журналісти також досить широко використовують 
засоби аналізу, узагальнення. Наприклад, у звіті, репортажі порушуються важливі 
питання, аналізуються факти, формулюються висновки і пропозиції. Проте
в інформаційних жанрах аналіз, узагальнення вибудовуються переважно на 
висвітленні окремих подій, фактів, обмежених певними часовими межами.

А в аналітичних жанрах часові межі матеріалу значно ширші. Скажімо, 
у переважній більшості кореспонденцій, у статті, в огляді преси (в основних 
його видах), у художньо-публіцистичних жанрах – нарисах, фейлетонах, 
памфлетах – аналіз, висновки вибудовуються на основі вивчення фактів, 
статистичних даних за більш-менш тривалий термін.

Кореспонденція в її характерних зразках охоплює події, факти за декілька 
місяців, за квартал, півріччя, а іноді й за більш тривалий термін.

Стаття передбачає широке охоплення життєвого матеріалу – з погляду 
його масштабу й часових ознак.
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Отже, внаслідок того, що в аналітичних жанрах осмислюється матеріал 
порівняно більшого масштабу, за певний період, виникає можливість порушення 
важливих питань, вирішення нагальних проблем, узагальнення широкого значення 
рекомендацій, – на основі багатогранного аналізу, теоретичної та практичної 
аргументації.

Кореспонденція – жанр публіцистики, у якому оперативно, достовірно 
відображають події довкілля (картини, епізоди, факти), що підлягають нагальному 
висвітленню й аналізу з викладенням висновків та узагальнень [4, с. 525].

Інші дослідники акцентують увагу на тому, що кореспонденція – це 
«матеріал аналітично-публіцистичного жанру, у якому оперативно, діловито та 
конкретно відображається дійсність у її окремих виявах – картинах, епізодах, 
фактах, що аналізуються й характеризуються з викладом конкретних висновків 
та узагальнень» [2, с. 96].

Оперуючи різними даними, кореспонденція розкриває суть зображуваних 
подій, явищ, інтерпретує їх, викладає у відповідній послідовності та взаємозв’язках. 
Залежно від завдання кореспонденція може бути інформативною або аналітичною. 
Кореспонденція інформативна подає короткі повідомлення про факти без їх 
оцінки, натомість аналітична (постановочна, критична, роздум) ґрунтовно аналізує 
різні факти і явища. У кореспонденції поєднані жанрові елементи репортажу, 
інтерв’ю, замітки, нарису, фейлетону тощо, застосовуються авторські ремарки, 
діалоги, пейзажні замальовки. Кореспонденцією називають також листи поштово-
телеграфного відправлення.

Жанр статті є провідним в аналітичній журналістиці. Поняття «стаття» 
походить від латинського слова «articulus» і означало спочатку «частина 
цілого». Це пояснює, чому в журналістській діяльності будь-яка окрема 
публікація, якщо навіть вона є частиною всього газетного числа, може бути 
названа словом «стаття». Не випадково також, що, за винятком хіба що 
коротких повідомлень, статтями називають переважну більшість публікацій 
різноманітних жанрів. Однак, якщо йдеться про цілком конкретний жанр 
«стаття» (у вузькому розумінні терміна), то під цим словом розуміють 
«публікації, що аналізують певні ситуації, процеси, явища, зв’язки з метою 
виявлення їхнього політичного, економічного або іншого значення і з’ясування 
того, які позиції варто зайняти, як себе поводити, щоби підтримати або 
позбутися такої ситуації, такого процесу, такого явища» [5, с. 120]. Отже, 
статтю можна визначити як жанр, призначений для аналізу актуальних 
суспільно важливих процесів, явищ та закономірностей, що ними керують. 
Аналітичне обговорення предмету в статті мусить бути проведене так, щоби 
читачі змогли, використовуючи публікацію, роздумувати самостійно над 
питаннями, що їх цікавлять.

Отже, можна стверджувати про особливу функцію статті. Вона полягає 
в тому, що стаття пояснює читачам як суспільне, так і особисте значення 
актуальних процесів, ситуацій, явищ, їх причинно-наслідкові зв’язки й таким 
чином ініціює роздуми читачів, дії, пов’язані з предметом публікації.
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Крім того, вона звертає увагу аудиторії на ті завдання, проблеми, які 
виникають у зв’язку з описаними ситуаціями, показує, які стратегічні чи 
тактичні інтереси є в тих чи інших учасників цих ситуацій.

Наводимо приклад аналітичної статті. Джон Карлін – відомий 
англійський публіцист і сценарист. Як журналіст працював у Аргентіні, 
Мексиці, ПАР, США. У 2000–2017 рр. – постійний автор «Ель Паїс». 
18 березня 2018 р. – у день президентських виборів у Росії – провідні 
іспаномовні видання «Ель Кларін» (Аргентина) та «Ла Вангвардія» (Іспанія) 
оприлюднили статтю Джона Карліна «Метода в російському безумстві». 
У перекладі українською мовою її опублікувала «Літературна Україна» [3]. 
Сергій Борщевський, експерт Центру дослідження Росії, цілком слушно 
зауважив у передньому слові, що роздуми Джона Карліна будуть цікавими 
й українським читачам.

На початку статті автор подає моторошну картину отруєння агента КДБ, 
що втратив віру в «матінку-Росію» і здався західній розвідці, його ж колишніми 
колегами. У машині «швидкої допомоги» дорогою до лікарні в нього на обличчі 
з’являються червоні й сині плями, а в очах – липка рідина. Волосся починає 
випадати. Лікарі розгублені, поки – через кілька днів, упродовж яких пацієнт 
перебуває на межі життя та смерті, – один військовий спеціаліст виявив, що 
того отруїли радіоактивним талієм, смертельною речовиною, виготовити яку 
могли тільки в державній лабораторії в Росії.

Заперечуючи ймовірні аналогії зі Скрипалем – колишнім російським 
шпигуном, який разом із дочкою зазнав нападу кілька тижнів тому в пасторальному 
місті Солсбері, Джон Карлін зізнається, що цю жахливу історію він узяв із книги 
українського історика Сергія Плохія під назвою «Людина з отруєним пістолетом»,
а її головним героєм є убивця – агент КДБ.

«Росія не спромоглася виробити автомобіль, холодильник, комп’ютер, 
мобільний телефон чи йогурт конкурентоспроможної на зовнішньому ринку 
якості, кон–статує автор статті. – Вона має велику армію та ядерну зброю, про 
що на тижні нам знову нагадали речники Кремля, однак в усьому іншому це 
застигла в часі пропаща країна, яка не знала демократії в жоден момент своєї 
моторошної історії».

Читачеві цього матеріалу на основі викладеного пропонується самому 
зробити висновок щодо методи в російському безумстві. Суть її – рязканні 
зброєю, тотальній брехні, залякуванні як співвітчизників «світовою змовою 
проти них», так і міжнародної спільноти «ядерною дубинкою» з єдиною метою: 
попри все триматися при владі, інакше доведеться відповідати перед міжнародним
трибуналом за свої злочини.

Отже, автор журналістського матеріалу в багатьох випадках безпосередньо
звертається до читача, або ж аргументує для нього щось важливе у своїй 
свідомості як для співрозмовника. Саме тому в журналістських текстах 
багатьох жанрів порушуються конкретні питання, пропонуються на них 
відповіді, наводяться докази на користь того чи іншого кута зору і висуваються 
контрдокази тощо, що створює ілюзію взаємообміну думками з читачем.
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СПЕЦИФІКА ЖУРНАЛІСТСЬКИХ БЛОГІВ НА САЙТАХ 
УКРАЇНСЬКИХ МЕДІА (на прикладі суспільно-політичної газети «День»)

Життєдіяльність будь-якої соціальної системи можлива лише за існування 
безперервного потоку інформації, якою треба забезпечити реципієнтів. 
Останнім часом найбільш поширеними є електронні види засобів масової 
комунікації, такі як: соціальні мережі, блогерство, особисті щоденники, сайти 
неформальних спільнот, форуми, інтернет-газети, електронна пошта тощо.

На сьогодні в умовах постійних трансформаційних процесів, інформаційної
інтеграції технології стають усе більш вагомим чинником змін розвитку 
як суспільства загалом, так і кожної окремої людини. Популярність інтернету та 
соціальних мереж вражає. Аудиторія користувачів збільшується щороку. 
Активно розвиваються нові види журналістської творчості, такі як блогінг, 
аудіо- та відеоподкасти, інтернет-радіо тощо.

Одним із найпопулярніших і перспективних видів інтернет-ресурсів 
вважають блоги. Проте, незважаючи на бурхливий розвиток блогосфери, який 
можна спостерігати в останні роки, вона все ж таки не є єдиною сферою 
новітніх медіа, яка заслуговує на увагу. Навіть навпаки, саме на даному етапі 
розвитку інформаційних технологій, на перший план виходять ті типи новітніх 
медіа, які безпосередньо пов’язані з професійною журналістикою, ті, які більш-
менш нагадують традиційні друковані ЗМІ [2].

Ідеться про так звані портали та віртуальні журнали. Їхньою головною 
відмінністю від блогів є те, що вони складаються не з контента, що був 
вироблений користувачами, а з матеріалів, створених професійними журналістами, 
для яких наповнення інтернет-ресурсів є основним видом діяльності.

Дослідження з тематики ведення блогів у газетах ґрунтується на тому, що 
вони стають усе більш поширеними як новий тип масової комунікації, який 
досягається через інтернет. Людина, яка хоче поділитися своїми думками 
із широким колом суспільства, тепер має можливість це зробити через власний 
блог. Водночас, з’явилася можливість побачити реакцію на виражену тезу, 
думки інших людей, у вигляді коментарів відвідувачів блогу.
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Блоги, які ведуть професійні журналісти, є особливо цікавими з цієї точки 
зору. По-перше, ці блоги стають зразками для інших блогерів – непрофесіоналів
у галузі масових комунікацій, для людей, які професійно не володіють 
мистецтвом письмового мовлення.

Дедалі популярнішими стають блоги на власних сайтах газет. Для 
прикладу розглянемо щоденну всеукраїнську газету суспільно-політичної 
тематики «День» та специфіку ведення блогів у ній.

Газета «День» – яскравий приклад щоденного суспільно-політичного 
видання, яке достатньо уваги приділяє висвітленню майже всіх сфер життя 
людини. Одним із плюсів газети є багатомовність, що не характерно для 
більшості українських видань. Окрім того, з'ясовано, що матеріали оприлюднюються
у таких розділах: «День України», «День планети», «Подробиці», «Економіка», 
«Суспільство», «Світові дискусії», «Тайм-аут» [1].

Газета «День» вирізняється з-поміж інших ЗМІ, оскільки кількість та 
якість блогу дозволяє говорити про домінуючі позиції видання на українському 
ринку преси: інформація надається швидко та цілісно, користувачі можуть 
вільно коментувати і висловлювати своє бачення ситуації.

Проаналізувавши блог та його коментарі, можна зробити висновок, що 
газета не використовує у своїй роботі таких інструментів як скандал або інша 
зачіпка для інформування читачів щодо інформаційної політики тощо.

Запорукою популярності блогу слугує його репутація як джерела 
достовірної, неупередженої, високоморальної інформації, з якою читач вільно 
та відкрито взаємодіє, тобто, у газеті блоги сприяють швидкому контакту 
журналістів із аудиторією. Завдяки блогам поліпшується якість традиційних 
ЗМІ та популярність газети «День» серед читачів. Блогінг та журналістика – два 
різнорідні види масової інформаційно-комунікаційної діяльності, між якими є 
чимало спільного й відмінного, але однакова моральна відповідальність за 
контент.

Активізація використання блог-платформ у газеті є помітною тенденцією –
вони мають ширшу аудиторію, ніж блоги на звичайних платформах, їхня 
тематика стосується не вузьких приватних тем, а важливих соціальних, 
культурних і політичних питань. Саме тому професійні автори-журналісти, 
блогери, мають більше потенційних можливостей стати «лідерами думок» та 
активно залучатися до формування громадської думки в суспільстві.

Досліджуючи блоги у газеті, з’ясовано, що для них характерні високі 
показники відвідування, особливо вебсайти, які обговорюють соціальні та 
соціально-політичні проблеми, на відміну від західних, де переважають 
розважальні блоги. З іншого боку, політизованість призводить до недосконалості 
тематичних блогів – спортивних, кулінарних, туристичних, модних тощо. «День» 
веде здебільшого вузькоспеціалізовані політично-економічні блоги, оскільки їм 
важлива лояльність якомога більшої кількості читачів [1].

У суспільно-політичній газеті «День» популярність блогу спостерігається 
здебільшого в українському інформаційному просторі. Це пов’язано з наявністю
програмного забезпечення, а також легкістю роботи з ним, окрім цього, 
багатогранна соціальна роль блогу в різних комунікативних практиках.
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Незважаючи на розповсюджену думку, що блогосфера подібна звичайним 
щоденникам, та не є цікавою користувачам, які не знають автора блогу, кількість 
таких «щоденникових записів» з описом настрою чи діяльності автора, його 
особисте життя переважає в домашній блогосфері.

Персоналізація автора блогу пов’язана з його професійною діяльністю. 
Водночас, ці блоги якісно відрізняються від «особистого щоденника» як рівнем 
журналістики, так і постами, які не тільки говорять про життя однієї або іншої 
людини, а зосереджені на їхніх поглядах, професійній ідеї тощо.

Більшість блогів можна вважати професійними, але отримання прибутку 
далеко відстає від грошового забезпечення з реклами власних послуг або ідей 
конкретної людини. Ці блоги працюють, перш за все, на іміджі людини, 
визнання в певній сфері, а потім на розповсюдження або рекламу того, що вони 
роблять.

Блоги «щоденникового типу», як особисті думки та ідеї конкретної 
людини, характеризуються нерегулярністю оновлення та низьким рівнем 
журналістики, а також тим, що популярні в основному тільки серед знайомих 
йому людей у реальному житті. Але варто зазначити, що блоги відомих людей 
у різних сферах поступово стають популярними серед усього суспільства.

У сучасній блогосфері ця тенденція все ще яскраво виявлена, адже 
протягом останніх кількох років спостерігаємо збільшення блогів професіоналів
у різних сферах: газетах, журналах, бізнесі, науці та літературі.

Тематичний набір професійних блогів є основною тенденцією для сучасної 
блогосфери. Отже, тема блогів безпосередньо співвідноситься з її автором. Можна 
передбачити, що в Україні поглиблюється тенденція до спеціалізації та 
концентрації професійних блогів на чітко виражені тематики.

Блог сприяє кращому сприйняттю контенту читачем, полегшує осмислення 
та розуміння інформаційних ресурсів. Чинник доступності та оперативності сприяє 
популяризації та поширенню серед населення, дає можливість стати безпосереднім 
учасником дискусії або новини.

Специфіка комунікативного впливу блогів журналістів є їх дотримання 
загальноприйнятих професійних журналістських стандартів, основоположних 
норм медіаетики, перевірки правильності фактів, на яких спирається автор 
у своєму блозі.

Проаналізувавши функції блогів на сайтах українських медіа, варто 
зазначити, що вони мають чітко окреслену тематику, дописувачами є професійні
журналісти. Особливістю блогів суспільно-політичної газети «День» є 
доступність цього комунікативного сервісу – необхідного для його створення 
та функціонування програмного забезпечення і простоти роботи з ним, так 
і різновекторною соціальною роллю блогу в різних комунікативних практиках. 
Це підтверджує статистична інформація, рівень довіри до національних ЗМІ 
значно вищий, особливо українці на сьогодні довіряють живим та інтерактивним
«блогам».

Отже, досліджуючи блоги у газеті, зроблено висновок, що для них 
характерні високі показники відвідування, особливо сторінок, на яких 
відбувається обговорення гострих суспільних і суспільно-політичних питань, на 
відміну від західної, де переважають розважально-інформаційні блоги.
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РОЛЬ ЖУРНАЛІСТА-МІЖНАРОДНИКА В КОНСТРУЮВАННІ 
ГЛОБАЛЬНОГО СПІВТОВАРИСТВА УКРАЇНЦІВ

У динамічному глобалізованому світі усвідомлення засад глобального 
політичного, соціокультурного порядку, кон’юнктури вирішення проблем на 
міжнародному рівні та акцентів на викликах, які стоять перед людством 
актуалізує цінність професіоналів знатних не лише розібратися у суті питання, 
але й донести до загалу, обґрунтувати та об’єктивно розставити акценти. 
Традиційно як еліта в медіасфері сприймалися журналісти-міжнародники, 
глибокі фахівці у своїй сфері, здатні акумулювати та викладати доступною 
загалу мовою складні глобальні проблеми та окреслити перспективи їхнього 
поступу. Нині міжнародна журналістика в мейнстрімі глобального інформаційного
процесу, а журналісти на вістрі таких справ. Оглядачі, блогери, коментатори, 
експерти з цих питань затребувані в аудиторії, утім справжніх фахівців обмаль.

Криза фаховості актуалізована відсутністю яскравих журналістів-
міжнародників у сучасному інформаційному просторі обумовлює зниження рівня 
інтересу до зарубіжної тематики серед українців. Між тим, на переконання
Надзвичайного і Повноважного Посла, президента Української асоціації зовнішньої 
політики В. Хандогія висловленого в рамках круглого столу “Міжнародна 
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журналістика: пошук освітньої моделі” в Інституті міжнародних відносин 
Київського національного університету імені Тараса Шевченка: “у міжнародній 
журналістиці виокремилися два напрями: інформування громадян України про 
події за кордоном і мовлення за кордон… Україна повинна розвивати як 
мовлення на закордон, так і підвищувати рівень дискусії з міжнародної 
тематики серед внутрішньої аудиторії, який, на жаль, досі неадекватний 
вимогам часу [2].

Вагомий, проте недооцінений актив журналіста, який спеціалізується на 
висвітленні міжнародної тематики в Україні – світова мережа національних 
центрів та організацій. У всьому світі представлені об’єднання української 
еміграції. У переліку громадських організацій закордонних українців, які 
співпрацюють з закордонними дипломатичними установами України містяться дані 
про 577 організацій у 58 країнах. І навіть саме міністерство закликає об’єднання, які 
не включено до цього переліку контактувати з ним та додавати інформацію про 
себе у загальний перелік. До прикладу лише “Конгрес українців Канади” 
“парасолькова” організація, яка об’єднує більшість українських політичних, 
громадських культурних та релігійних організацій у Канаді нараховує понад
1000 етнічних українських організацій [3].

Далекосяжний актив патріотичних, активних, обізнаних з місцевих питань 
та внутрішньої кон’юнктури сприйняття поточних подій та українського 
контексту в окремих країнах та в усьому світі – безцінний для журналіста, який 
ставить собі за мету ґрунтовно, фахово розібратися в міжнародному порядку 
денному загалом, та з місцем України у ньому. На прикладному рівні цінною та 
перспективною для кожного фахівця є мережа активних спікерів, до яких 
можна звернутися за коментарем та розраховувати на отримання ексклюзивної 
інформації із перших вуст.

Між тим напрацювання подібної мережі спікерів та друзів медіаорганізації 
в різних країнах – завдання, що потребує копіткої масштабної та системної 
роботи. В динамічно змінюваному інформаційному порядку денному на практиці
у журналіста обмаль часу для роботи на перспективу, натомість маса рутинних 
поточних завдань, часто відсутнє і відчуття потреби у такому. Тож два виміри 
життя українців на Батьківщині та у всіх країнах світу здебільшого відокремлені 
одне від одного. В авторському дослідженні присвяченому трансформаційним 
процесам та конвергенції українськомовного радіо у світовому медіапросторі
окреслено підходи до формування оптимального образу України закордонними 
українськими медіа. Зокрема констатовано, що: 

– “радіопрограми, які створюють за межами України, меншою мірою 
підлягають ворожому пропагандистському впливу;

– орієнтація на офіційні державні медіаресурси як безальтернативні 
джерела для отримання інформації про події в Україні. Унаслідок цього 
повідомлення може виглядати однобоко, компліментарно;

– формування ідеального (часто конструйованого в уяві) образу України 
як держави, якою її хочуть бачити громадяни;

– програми, не позбавлені суб’єктивних оціночних суджень, навіть 
в інформаційних передачах, що, втім, дивним чином органічно сприймається;
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– орієнтовані на допомогу Батьківщині через відкриття “інформаційного 
фронту” поза її межами, волонтерську діяльність;

– нагромадження програм на мілітаристську тематику з роками 
спричинило звикання до неї в інформаційному просторі. Пік згадувань про 
військову агресію припадає на 2014 – початок 2015 р., далі їх кількість 
зменшувалася” [1, С. 245–246].

Тож цілісним глобальний інформаційний простір у складі материкового 
та зарубіжного його сектору у сприйнятті українськими журналістами 
міжнародниками назвати складно. Більше того, потребує актуалізації усвідомлення
самої потребами інтеграції платформ української еміграції у внутрішній 
інформаційний дискурс, збагачення його такими ініціативами, наближення 
до своєї аудиторії, що, безумовно, потребує уваги дослідників і в науковому 
контексті.
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АНАЛІЗ ЕФЕКТИВНОСТІ ВЕБ-САЙТІВ ДЕРЖАВНИХ ТА 
КОМЕРЦІЙНИХ ЗВО СФЕРИ КУЛЬТУРИ УКРАЇНИ

Інтернет-присутність у питанні інформування студентів і створення та 
підтримки іміджу ЗВО є одним з перспективних шляхів реалізації 
позиціонування ЗВО. Більшість абітурієнтів мають навички роботи з новими 
технологіями, і сайт – найперше джерело, яке допомагає отримати інформацію 
про ЗВО. Ефективність інтернет-представництва, по-перше, полягає в тому, що 
використовувані в роботі сайту елементи (тривимірна графіка, хороша 
навігація, гіперпосилання) дають змогу створити відчуття близької реальності, 
залишають у свідомості об’ємні, реальні образи. По-друге, сайт слугує 
інформаційним ресурсом; по-третє, це ще один спосіб сформувати позитивне 
ставлення до ЗВО, переконати цільову аудиторію в надійності, стабільності, 
інноваційності та інших характеристиках ЗВО [3].

http://www.iir.edu.ua/press_center/news/international_journalism_roundtable_news/.
https://mfa.gov.ua/
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Наразі більшість закладів освіти мають свої інтернет-представництва. 
Сайти виконують безліч функцій, таких як інформаційна, збір думок і оцінок, 
розважальна, гносеологічна, культурологічна, соціальна та інші. Безперечно, 
що завдяки виходу в інтернет громадськість має можливість своєчасно і легко 
отримати необхідну інформацію, але варто відзначити, що не завжди досягається
мета, яка ставилася при розробці сайту, – створення цілісного візуального 
образу, що дає змогу сформувати позитивне ставлення до ЗВО. Якщо 
розглядати сайт лише як данину моді чи сучасності, то ефективність подібного 
сайту дуже мала. Сайт ЗВО – канал комунікації, який повинен виправдовувати своє 
існування. Сайт з позиції PR-діяльності розглядається як набір інформаційних 
блоків та інструментів для взаємодії з цільовими сегментами аудиторії: 
абітурієнтами, студентами, аспірантами, викладачами [4, c. 16-17].

Варто відзначити різницю між державними і комерційними закладами 
освіти. Державний заклад освіти – це заклад освіти, засновниками якого є уряд 
або органи виконавчої влади, фінансування здійснюється державою з коштів 
державного або муніципального бюджету. Комерційний заклад освіти – освітній 
заклад, заснований комерційними організаціями, суспільними організаціями або 
приватними особами. Джерелами фінансування комерційного ЗВО служать 
бюджети цих організацій і плата за навчання.

Хоча державні ЗВО мають довшу історію і свої традиції, комерційні ЗВО 
стають все популярнішими, насамперед, завдяки інноваційному підходу. Тут 
частіше застосовуються авторські програми, постійно вдосконалюється 
матеріально-технічна база, до того ж багато недержавних ЗВО надають 
студентам можливість пройти стажування за кордоном, часто використовують 
більше «зовнішніх» викладачів-практиків [2]. 

Аналізуючи сайти ЗВО сфери культури України, можна зробити висновки:
1) Комерційні ЗВО, порівняно з державними, використовують більш 

цікаві прийоми і ефекти в побудові інформації на сайті та у розробці дизайну. 
Можливо, це пов’язано з бажанням комерційних ЗВО довести, що їхні освітні 
послуги не поступаються державним. За рахунок реклами, інтернет-представництва, 
PR-акцій комерційні ЗВО прагнуть залучити абітурієнтів. Для більшості 
державних ЗВО інтернет-представництво не має особливого значення, ЗВО не 
намагаються привернути до себе увагу, їм не потрібно себе якимось чином 
позиціонувати, ЗВО – державний, а значить існує давно і вже сформував певну 
репутацію за роки свого існування. Використання інтернет-технологій – ще 
один показник інноваційності.

2) Комерційні ЗВО за допомогою сайту намагаються максимально 
висвітлити свою історію. Такий підхід, з одного боку свідчить про відкритість 
ЗВО, з іншого боку, показується динамічність розвитку і досягнень, 
напрацьований досвід. Державні ЗВО приділяють увагу своїй історії, але не 
вказують майбутніх перспектив. 

3) Наука і наукові дослідження, що включають такі вкладки: дослідження, 
проекти, науково-практичні конференції, семінари. Цей інформаційний блок дає
змогу сформувати характеристики: інноваційність, науковий потенціал, сфера 
застосування та реалізації проектів. Робота студентів і викладачів.
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4) Блоки з цільовою спрямованістю: абітурієнтам, студентам, аспірантам. 
Широкий спектр інформації за цими напрямами: для абітурієнтів – вступні 
випробування, пільги, умови вступу; для студентів – розклад занять (не на всіх 
сайтах), оглядові лекції з різних дисциплін, інформація про конкурси, проекти, 
можливі варіанти працевлаштування; для аспірантів – екзаменаційні питання, 
терміни проведення вступних випробувань, добірка літератури для підготовки, 
рекомендації Вченої ради. Цей блок інформації дає змогу взаємодіяти з різними 
цільовими групами ЗВО. Вся річ у тому, що ЗВО не схильні формувати їхню 
лояльність і встановлювати гармонійні стосунки, адже щорічно приходять 
тисячі абітурієнтів (аналіз сайтів ЗВО сфери культури свідчить, що комерційні 
та державні ЗВО мають блоки з цільовою спрямованістю).

5) Стрічка новин: новини, події, анонси, оголошення. Цей блок інформації
присутній на багатьох сайтах, але оновлюється не так часто. Проблема 
оновлення інформації на сайті пов’язана з технічною підтримкою сайту 
і наданою інформацією. Важливо, однак, враховувати, що оновлення в новинах 
показують життя і діяльність ЗВО, формують характеристику динамічності, 
сучасності, мобільності.

6) Міжнародні зв’язки, партнери. Цей інформаційний блок дає змогу 
судити про можливості, роботу та перспективи ЗВО. Міжнародні проекти, 
виставки, конференції, обмін студентами, викладачами (останнє дуже часто 
зустрічається в європейських ЗВО). Це показник можливостей ЗВО для 
широкого загалу, в тому числі для державних сфер, бізнесу, місцевої громади.

7) Тематичні форуми, відгуки випускників дають змогу задіяти умови 
інтерактивності. Сайт – це не тільки ресурс, а й платформа для спілкування, 
обмін думками і поглядами. У гостьову можна запрошувати різних вчених, 
колишніх випускників, які будуть ділитися своїм думками, відповідати на 
запитання користувачів.

8) Електронна бібліотека – корисний блок для студентів, абітурієнтів, 
аспірантів. Одна з головних переваг такої бібліотеки – можливість доступу до 
електронних версій відразу декількох користувачів. Особливу увагу необхідно 
приділити навігації сайту. З одного боку, – це полегшує подорож користувача 
по сайту, – з іншого є ефективним способом спрямування користувача на 
необхідні сторінки. Встановивши статистику відвідувань, можливо вирахувати 
кількість відвідувачів сайту за день.

9) «Кімната для преси». Сайт ЗВО є одним з основних джерел інформації 
для журналістів, які працюють на онлайнові видання або на традиційні ЗМІ. 
Тому дуже логічно у структуру сайту включити інформаційний блок для 
журналістів, де можливе розміщення прес-релізів, коментарів щодо тенденцій 
в освіті тощо. У зарубіжних компаніях подібні сторінки звуться «press room» 
або «news room». Таким чином формується бажаний інформаційний простір, 
журналісти публікують інформацію на основі відомостей з сайту і завжди 
можуть зробити посилання на наданий матеріал. Для інтерактивності необхідно, 
щоб журналісти могли ставити питання на веб-сторінці.
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10) Карта сайту і пошук на сайті: елементи, що дають змогу 
орієнтуватися у просторі сайту і шукати необхідну інформацію (всі сайти ЗВО 
сфери культури мають цей блок).

Отже, комунікація – невід’ємна складова освітнього процесу. Як 
двосторонній процес комунікація обумовлює безпосередній і миттєвий 
зворотній зв’язок між виробником і споживачем освітньої послуги, створює 
основу для взаємодії між ними [1]. 
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СЛОВА-МАРКЕРИ «СКАНДАЛ», «КОНФЛІКТ» І «СЕНСАЦІЯ» 
В РЕЛІГІЙНІЙ ЖУРНАЛІСТИЦІ

Питання про якість релігійної журналістики вже давно обговорюють 
і теоретики, і практики, які мають досвід роботи у цій сфері. Одним із аспектів, 
на який звертають увагу в ході дискусій, є схильність до сенсаційності та 
скандалів у висвітленні релігійних новин (при чому не лише в плані висвітлення
так би мовити резонансних подій (гучні заяви церковних ієрархів, результати 
розслідувань тощо), але й щодо висвітлення більш «миролюбних» інформаційних
приводів, як-то археологічні знахідки, відкриття тощо).

Відтак, вважаємо за доцільне здійснити короткий огляд українського 
медіапростору з погляду використання в повідомленнях на релігійну тематику 
слів-маркерів «скандал», «скандальний», «конфлікт», «сенсація» та ін.

Загалом підкреслимо, що скандали та сенсації – це одна з улюблених тем 
журналістів, яка забезпечує інтерес аудиторії, у тому числі й у релігійній сфері. 
Як стверджує А. Бойко, «Сенсації, скандали, які стосуються релігійних 
організацій або представників духовенства, – ця тема є найпривабливішою 
для працівників медіа. Прагнення до висвітлення сенсацій і скандальних 
подій – у природі журналістики» [1]. Шеф-редактор Релігійно-інформаційної 
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служби України Т. Антошевський також зауважує, що «заробляти гроші 
на «мирних» новинах набагато важче, ніж на скандалах. Такі правила диктують 
не тільки медіа, а і його “споживачі”» [2]. Аудиторія очікує чогось цікавого, 
незвичного, такого, що виходить «за рамки» рутинного існування й забезпечує 
емоційний сплеск, а від релігійної сфери вона очікує цього й поготів. Відтак, 
це й зумовлює той факт, що повідомлень про благодійну діяльність церков, 
соціально активну позицію й допомогу у складні часи, які переживає держава, 
у медіапросторі значно менше. Улюбленою темою українських ЗМІ залишаються
гучні заяви церковних ієрархів, поведінка або окремі вчинки деяких конфесій 
і священників тощо, а відтак, тема релігії сьогодні висвітлюється у таких 
рубриках, як «Суспільство», «Політика» і «Скандали» [2].

Отже, моніторинг українського медіапростору засвідчує, що у фокусі 
уваги українських ЗМІ найчастіше перебувають християнські конфесії. Можна 
окреслити так би мовити «традиційну» тематику релігійних повідомлень щодо 
них, які в заголовках або текстах містять слова-маркери «скандал», «конфлікт» 
і «сенсація»: 1) участь священників у ДТП («Скандальний настоятель Лаври не 
розкаявся в порушенні правил дорожнього руху ˂…˃» («1+1», ТСН), 
«У Харкові п’яний священник УПЦ МП влаштував ДТП і намагався втекти» 
(«Українська правда»)); 2) аморальна поведінка священників («Замість монастиря –
по барах. Скандальний тернопільський священик водив додому заміжню 
жінку», «ТСН отримала оперативне відео зі скандальної гулянки представників 
УПЦ МП в Одесі» («1+1», ТСН)), «Священик УПЦ МП помер у сауні 
з дівчатами» («5 канал»); 3) сексуальні скандали («”Це Сатана!” Папа Римський 
назвав винуватця церковних секс-скандалів» («Оbozrevatel»), «50 відтінків віри: 
священник з Харківщини виявився збоченцем та сепаратистом» («1+1», ТСН)); 
4) майнові скандали («Обитель Павла», «З’явилось відео з шикарного маєтку 
скандального священика УПЦ МП» («24 канал», Вісті.UA); фінансові скандали 
(«Похорон зі скандалом», «Як у Бога за пазухою. Скандальному наміснику
Києво-Печерської Лаври Павлу гроші носили в рюкзаках» («1+1», ТСН)); 
5) політичні скандали, які є різновекторними, про що скажемо нижче; 
6) ЛГБТ-спільноти та церква; загалом ця тема іноді з’являлась у ЗМІ, але наразі 
вона набуває нового звучання через активне її обговорення у суспільстві та 
виступи церкви («Гей-скандали в церкві: як священники вінчають ЛГБТ-пари 
(«ICTV», «У Запоріжжі попи з кадилами “вигнали з площі” дух “ЛГБТ ˂…˃.
Резонансна подія в центрі міста» («Znaj.ua»); 7) статус УПЦ МП та перехід 
парафій до ПЦУ («В Україні зі скандалом можуть обмежити права УПЦ 
Московського патріархату», «На Закарпатті скандал із парафіянами через храм 
переріс в блокування траси», «У Чернівецькій області між вірянами виник 
конфлікт через користування храмом – побили кілька вікон» («1+1», ТСН)), 
«Скандал, який мало не переріс у бійку: чому на Рівненщині поліцейські 
опечатали храм» («5 канал»); 8) внутрішньоцерковні скандали, які, однак, 
набувають елементу новизни через суттєві трансформації в релігійній сфері 
(«Скандал у церкві» («4 канал»), «”Церковний скандал” набирає обертів: Чим 
завершився “собор” Філарета та як відреагували в ПЦУ» («5 канал»), «Скандал 
в ПЦУ: чому Філарет пішов проти Томосу» («24 канал»); 9) відмови у звершенні
Таїнств. 
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За останнім пунктом цікаво порівняти повідомлення на одну й ту саму 
тему в різних медіа («1+1», «СТБ», «Лівий берег», «Українська правда»): 
«”Геть московського попа”: у Луцьку принесли іграшки до храмів УПЦ МП 
після церковного скандалу», «Церковний скандал у Запоріжжі. Батьки на колінах 
благали священика УПЦ МП відспівати дитину» («1+1», ТСН); «Релігійний 
скандал»: священник московського патріархату не став причащати дитину» 
(«СТБ», «Вікна-новини»); «На Волині священик Московського патріархату 
відмовився відспівувати дитину ромів, хрещену в УПЦ КП», «У Запоріжжі 
священик Московського патріархату відмовився відспівувати дитину, на яку 
впав самогубець» («Лівий берег»), «У Запоріжжі священик УПЦ МП відмовився
відспівати дитину, хрещену в УПЦ КП» («Українська правда»). Як бачимо, 
телебачення більш схильне до використання оцінного словосполучення «церковний 
скандал», «релігійний скандал», тоді як інші медіа лише інформують про подію.

Відзначимо також, що релігійно-політичні скандали є різновекторними 
і включають такі теми: 1) проукраїнська позиція в УПЦ МП («Після скандалу
в Запоріжжі проукраїнський священик залишив УПЦ Московського патріархату», 
«У церкві Запоріжжя стався скандал через священика, який заговорив 
українською» («1+1», ТСН)); 2) ставлення конфесій до подій Майдану («Релігійний
скандал: священик побажав силу – владі, а хвороби – Майдану» («СТБ», 
«Вікна-новини»); 3) ставлення до війни на Сході України, загиблих українських 
військових («Перехід до ПЦУ: Конфлікт між матір’ю загиблого “кіборга” та 
священиком МП на Київщині/подробиці» («5 канал» («Новини»)).

Новими «скандальними» темами стали: 1) коронавірус і церква («Карантин –
не чули: в УГКЦ прокоментували скандальне причащання вірян з однієї ложки 
в Львові» («5 канал»), «Причащалися з однієї ложки, але слизової не торкалися: 
скандальне відео зі Львова і реакція УГКЦ» («24 канал»); 2) сімейне насильство 
(«Гріхи священника. На Тернопільщині священник опинився у центрі 
скандалу» («Україна», «Сьогодні»), «Священник побив дружину» («4 канал»); 
3) бійка між священниками («На Кировоградщине назревает религиозный 
скандал» («Україна»)); 4) святкування Різдва, дотримання традицій («Самовільне
рішення єпископа відсвяткувати Різдво 25 грудня переросло у церковний 
скандал» («1+1»), «Капелюх зняли, а скандал триває: як пов’язані релігія 
і політика в Україні» («24 канал»).

Іноді заголовки можуть не містити розгляданих слів-маркерів, однак на 
«скандальність» новини може вказувати інша лексика з негативною конотацією 
(ошукувати, воювати, злочини, насильство, гріхи тощо): «На Рівненщині 
настоятель церкви ошукав своїх прихожан» (ICTV), «У Кіровоградській області 
віряни УПЦ МП та ПЦУ воюють за приміщення церкви», «Папа Римський 
розсекретив розслідування сексуальних злочинів духовенства», «Війна за церкву: 
ТСН встановила організаторів мітингів на підтримку Філарета. Вони тісно 
пов’язані із Росією» («1+1»). 

Що стосується «сенсаційності», то вона, з одного боку, закладена в суть 
поняття «скандал» (щось незвичне, «гучне»), яке застосовують у повідомленнях 
на релігійну тематику, а з іншого боку, виступає окремим словом-маркером 
у новинах про: 1) археологічні здобутки: «Сенсація: знайдено печеру, в якій 
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переховувалися учні Ісуса Христа», «Сенсаційні знахідки під час реставрації 
Андріївської церкви»; 2) об’єднання церков: «Грандіозна сенсація: дві 
українські православні церкви розпочинають переговори щодо об’єднання», 
«Кириле, прийди. В Інтернеті опубліковано сенсаційне прохання УАПЦ увійти 
до складу РПЦ». 

Отже, релігійна інформація з приводу резонансних подій в українському 
медіапросторі часто маркується в заголовковому комплексі або текстах 
повідомлень словосполученнями, які включають такі слова-маркери, як 
«скандал», «конфлікт»: «церковний скандал», «скандальний», «скандальне 
відео», «скандальні слова», «скандальна гулянка». Найчастіше вищеназвані 
слова-маркери використовують на телебаченні, віддаючи перевагу слову 
«скандал», порівняно з «конфлікт», або ж на скандальність буде вказувати 
вислів «резонансна подія», який асоціюється з негативом. Крім «традиційних» 
тем (майнові, фінансові скандали, поведінка священників) виникають нові, 
пов’язані зі світськими або церковними подіями останніх років, стосовно яких 
церква публічно окреслює свою позицію, яку потім висвітлюють ЗМІ 
(отримання Томосу, війна на Сході країни, дотримання карантинних приписів 
через COVID-19, ЛГБТ-паради, насилля в сім’ї). 
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В ПОЛІТИЧНИХ ТОК-ШОУ УКРАЇНИ
Безумовною нині є потреба ретельного вивчення маніпулятивних технологій

як способу впливу на громадянську думку суспільства. Сучасний світ 
переповнений різною інформацією. ЗМІ оточує нас повсюди від паперових
газет до інтернет платформ у смартфоні. Щороку в Україні кількість 
користувачів інтернету збільшується, а це означає, що сучасні медіа ресурси, як 
телебачення, радіо і преса, повинні швидше пристосовуватися до нових умов. 
Поступово телебачення переходить в онлайн режим і «завойовує» інтернет 
платформи. «Українці все більше звертаються до інтернету як до «основного 

http://ugcc.ua/articles/mi_zhivemo_v_sv%D1%
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джерела» інформації та новин. У 2019 році, вперше інтернет медіа та соціальні 
мережі за популярністю обійшли телебачення».[2, с.170-171] «У 2019 році 
українці стали набагато менше довіряти ЗМІ – як показує дослідження 
USAID-Internews «Споживання медіа», довіра до всіх традиційних медіа впала 
в середньому на 11% в порівнянні з 2018р. Довіра коливається між 19% 
до загальнонаціональної преси, 22% до місцевого радіо та 49% до 
загальнонаціональних телеканалів – в той час як загальнонаціональними 
інтернет медіа довіряють 51% респондентів – найбільший показник. [3] Це і не 
дивно, бо журналісти дуже часто маніпулюють нашою думкою задля різних 
цілей. 

Наприклад: 
- жага швидких грошей, замовник «купує» журналіста, щоб той зробив 

потрібний матеріал та оприлюднив його;
- натиск «згори», коли власник ЗМІ змушує підробити матеріал;
- задля власних інтересів журналіста.
Кожне медіа має свої цінності та світогляд, а це означає, що вони 

поширюють і транслюють свої інтереси великому колу глядачів, коротше 
кажучи, вони пропагандують свої твердження. З одного боку це не є погано бо, 
наприклад, біла пропаганда впливає на людей позитивно змінюючи їх сприйняття
в кращій бік. А з іншого боку медіа може мати руйнівний характер для країни 
і підривати її суверенітет. «Пропаганда – це умисні, систематичні спроби 
змінити сприйняття, маніпулювати пізнанням та спрямовувати поведінку для 
досягнення реакції, яка веде до бажаного наміру пропагандиста». [1,с.7] Пропаганда
має свої техніки для зміни суспільної думки, або її коригування. Для цього 
використовують маніпуляційні технології. Кількість насправді вражає, щороку 
вигадують усе нові і важкі для розпізнання техніки маніпуляції. Зараз їх 
кількість налічується більше тридцяти, щоб розпізнати маніпуляцію треба 
гарно у цьому розбиратися і ретельно перевіряти усю інформацію. У наш час –
це важко, бо сучасній людини завжди бракує часу і бажання перевіряти усю 
інформацію яку вона отримує. Зараз популярні є швидкі новини, вони не 
займають багато часу і не перевантажують мозок і цим користуються 
маніпулятори. 

Незважаючи на нові тенденції, ток–шоу не втрачає своїх лідерських 
позицій. «Ток-шоу – це розмовний телевізійний жанр, що відрізняється 
надзвичайною тематичною й функціональною широтою, включає сутнісні 
ознаки інтерв’ю, дискусії, гри за участю запрошених експертів, гостей» [4].
Ток-шоу має наступні жанрові ознаки: суспільно-значущі, психологічні, 
спеціалізовані, змішані, подієві і скандальні. 

На українському телебаченні, щороку виходять нові політичні ток-шоу, 
це обумовлено політичним та економічним становищем країни. Кожен 
телеканал хоче привернуту до себе увагу глядачів і часом користується різними 
техніками. Треба бути уважним, тому що програми запрошують багато різних 
політиків з різними політичними ідеями та різним світосприйняттям. Політичні 
ток-шоу у більшості випадку виходять у вечірній час, щоп’ятниці чи 
у вихідний день, тому що більшість глядачів у цей час в дома. Популярність 
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ток-шоу отримали через простий, але ефективний метод проведення. Для 
телестудії створення політичного ток–шоу є дешевим, тому що не потрібні 
дорогі декорації і багато відомих людей, яким потрібно платити, до студії 
запрошують експертів і політичних діячів, які самі часом бажають заплатити, 
щоб потрапити в програму. Ток-шоу зачіпає багато різної аудиторії, що 
і робить його привабливим для більшості, бо кожен може знайти цікаву йому 
тему і насолодитися переглядом. 

Таким чином, проблема маніпулятивного впливу особливо актуальна 
саме в наш час, оскільки доступ до ЗМІ є необмеженим. Людина одночасно 
зазнає впливу з боку різних засобів масової інформації, особливо телебачення 
і інтернет, що є найпопулярнішими видами медіа. Сховатися від інформаційних 
потоків нереально й неможливо. Сприймати запропоновану інформацію без 
аналізу та перевірки набагато легше, тому формування людського уявлення 
зазвичай не має нічого спільного з істинним станом речей. Політичні ток-шоу 
як інформаційний продукт телебачення відіграють у житті людини досить 
небезпечну роль. Замінюючи свою першочергову функцію інформування 
на створення поглядів, уявлень, думок. У більшості політичних ток-шоу, 
маніпулюють нашою думкою та постійно хочуть змінювати наші переконання 
на ті, котрі потрібні для даних маніпуляторів. Необхідно приділяти увагу вивченню 
функціонування політичних ток-шоу не лише ефірних, а й мережевих, оскільки 
інтернет щодня розширює інформаційні можливості, збільшує територію для 
вивчення, аналізу та критики. Маніпуляційні механізми з року в рік потребують 
усе глибшого дослідження. На жаль деякі журналісти зловживають нашою 
довірою і за цього рівень довіри до ЗМІ щороку спадає.
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ТРАНСФОРМАЦІЇ ЖАНРІВ СУЧАСНИХ ЛІТЕРАТУРНО-ХУДОЖНІХ 
ВИДАНЬ УКРАЇНИ

В умовах сучасного інформаційного простору всі аспекти людської 
діяльності набувають нових форм. Журналістика пройшла шлях від новинних 
аркушів до звичної сучаснику періодики. Нині ця періодика переживає низку 
змін. Літературно-художні періодичні видання видозмінюються в ногу з часом, 
а якщо не проходять перевірки ринком – зникають. Деякі літературні видання 
уже важко знайти в пересічних газетних кіосках, їх можна лише передплатити.

В силу різних причин перестають виходити газети та журнали літературного
спрямування. Серед них, наприклад, «Вітчизна», «Сучасність», «Січеслав», 
«Кур’єр Кривбасу». Напротивагу «Літературна Україна», що була заснована ще 
у 1927 році продовжує свою роботу, хоч редакція і визнає, що інтернет-газета 
знищує газету в паперовому видруку. Щоб часопис не припинив існування, 
головному редакторові потрібно щороку знаходити понад 600 тис. гривень. 
У листопаді 2020 газета виграла грант на 300 тис. грн. від Українського 
культурного фонду і ця сума допоможе газеті функціонувати у 2021 році [1].
Популярний літературний і культурний журнал «ШО» нагадує книгу та 
видається у твердій палітурці, а проте його ще можна купувати і читати онлайн. 
«Українську літературну газету» також можна передплатити на сайті та 
отримувати електронну версію на електронну пошту вже у день друку.

Актуальні раніше теми відходять на другий план, а жанри деформуються 
під умови життя у ритмі міста. Сучасний споживач впливає на продукт, 
періодичність його виходу та на форми, яких той набуває. Клієнтоорієнтованість
не оминає сферу ЗМІ.

Діджиталізація торкається усіх сфер нашого з вами життя, не обходить 
вона і журналістику. Прогрес у технологіях пришвидшує розвиток медіаіндустрії
і такі терміни, як «медіа-конвергенція», «медіа-залежність» і навіть «медіа-
втома» стають звичними. Нині кожен може створити персоналізовану стрічку, 
обирати контент під себе. Так, як радіо витісняють подкасти, а телебачення 
витісняє ютуб та стрімінгові сервіси, так і новини можна тепер подивитись 
у телеграм-каналі, а новий вірш чи уривок прози улюбленого письменника 
прочитати у його профілі у фейсбуці. Цьому безпосередньо сприяє масове 
користування Інтернетом. Станом на 2019 рік 4,57 мільярда людей у світі 
(а це близько 45% всього населення планети) ним користуються [2]. Існують 
також дослідження, які припускають що компульсивне використання засобів 
масової інформації суттєво спричиняє втому від соціальних мереж, що згодом 
призводить до підвищеної тривожності та депресії [3]. Це одна з причин, через 
які з’являються люди, що свідомо відмовляються або обмежують свою 
діяльність у соціальних мережах і в Інтернеті та інтернет-виданнях зокрема.

Що стосується саме літературно-художніх видань, то сьогодні вони уже 
не виконують звичної раніше функції головного рупора літературних подій, 
адже ці події висвітлюють тепер не лише вони, а й усілякі агенції, рекламодавці, 
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фестивалі, об’єднання, блогери та інші користувачі мережі Інтернет. Літературні
газети втрачають свої позиції у тиражності, а проте все ще тримаються на 
плаву, дублюючи матеріали з випусків на своїх же сайтах та створюючи 
контент з урахуванням потреб доби, електронні версії примірників. Нові 
обличчя в літературі досі з’являються там, але можуть залишитись поза увагою 
через інформаційний шум. До того ж, молодь змінює методи популяризації 
своєї творчості, не спираючись стовідсотково на Спілку Письменників чи 
літературні видання.

Прикметна також тенденція видозмін у жанрах, що висвітлюють 
літературу, зокрема зменшилася кількість літературних дискусій на сторінках 
літературних газет. Критика опинилась на особистих сторінках користувачів 
соціальних мереж, а тому ризикує знецінитись. Інтерв’ю досі тримають свої 
позиції та займають найважливіші шпальти. Можна припустити: це пов’язано 
з тим, що люди цікавлять людей найбільше, а героями інтерв’ю часто 
є впізнавані і добре знані у літературних колах автори, редактори, видавці. 
На сайтах літературних газет з’явилось більше загальних актуальних новин. 
В «Українській літературній газеті» досі друкуються застарілі звіти як данина 
підзвітності тієї ж Спілки письменників перед народом. Помітно менше уваги 
приділяється літературній критиці, публіцистиці. Часто (особливо в онлайн-
просторі) їх місце займають короткі інформаційні матеріали, ТОП-и, рецензії, 
підбірки, замітки, тощо. Це напряму пов’язано з ритмом життя сучасника, його 
новими звичками та вподобаннями. А як уже було згадано раніше, контент 
сьогодення орієнтований на свого споживача. 

Сьогодні важливо виокремити шляхи подолання «старіння» літературних 
газет і можливості їх подальшого розвитку як важливого гравця у медіагалузі та 
культурній сферах. При цьому актуально зберегти їх своєрідність та інакшість, 
адже літературні газети – це майданчики для інтелігентних дискусій, аналітики, 
критики, схвалення, а тому і розвитку галузі. Потрібно також активно залучати 
до їх розвитку молодь, зробити роботу та публікацію у літературній газеті 
знову престижною та цікавою. Питання трансформації жанрів на літературну 
тематику вимагає більш широкого дослідження, аналізу та статистики. Сучасні 
літературно-художні видання стикаються з викликами доби та проблемами 
ринку, але хочеться вірити, що зараз вони просто у процесі переродження.
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ІНСТРУМЕНТАРІЙ СТВОРЕННЯ МУЛЬТИМЕДІЙНИХ ІСТОРІЙ
Сучасна аудиторія прагне отримати інформацію якомога швидше та 

максимально простіше для розуміння. «Читачі» перетворилися на повноцінних 
«юзерів» інтернет-середовища, де складно втримати увагу на суцільному тексті. 
Щоб не втратити своїх користувачів, ЗМІ вдаються до нових жанрів та форматів. 
Одним із них є лонгрід. 

Науковиця І. Мацишина визначає лонгрід як «не тільки довгий текст, але 
й змістовно розказану історію» [2, с. 149], натомість дослідник В. Садівничий 
описує лонгрід як «складний твір, що містить текст, фотогалерею, інформаційний 
малюнок, відеоряд та аудіопередачу або кілька із цих елементів» [4, с. 46].

Проєкт New York Times «Snowfall» («Снігопад») був найпрогресивнішим 
прикладом мультимедійного тексту на початку минулого десятиліття, за що має 
Пулітцерівську премію. Він розповідає читачам про трагічний похід лижників 
на Каскадні гори, де внаслідок сходження лавини загинуло троє людей. Цей 
матеріал крім великого тексту, має слайд-шоу, відео-супроводження та 
3D-зображення гір з маршрутом кожного мандрівника. 

Робота над подібними лонгрідами вимагала серйозних кадрових та 
фінансових ресурсів. Попри це, журналісти останні 10 років мають можливість 
зробити свій текст мультимедійним за допомогою простих інструментів. 
Прикладом може слугувати знімок опублікований газетою Berliner MorgenPost. 
На фотокартці зображена група з національної безпеки США, в голові з Бараком
Обамою. Навівши курсор на члена команди можна було побачити пряме 
посилання на сайт «Вікіпедія» або твіттер героя. Зробити подібне можливо за 
допомогою сайту ThinkLink. Інструментарій дозволяє додати у зображення 
пряме посилання на відео чи аудіо, коментар, або лінк на сторінку соціальної 
мережі чи сайту. Отриманий результат можна поширити на необхідній 
платформі. 

Особливої уваги заслуговує інфографіка – інформативний малюнок 
(графіки, схеми, таблиці, карти, фото, колажі тощо) [5, с. 44]; інформація 
відтворена у мас-медіа за допомогою методів комп'ютерної графіки [3, с. 78]. 
Такий вид контенту допомагає пояснити складний фактаж більш доступно. 
Інфографіку можна зробити не тільки за допомогою професійних програм 
Photoshop або Illustrator, але й на онлайн платформах Piktochart, Canva, Slemma, 
Visually, Easelly або Crello. Легкий інтерфейс дозволяє за короткий проміжок 
часу виконати завдання.

У сучасному світі журналістики не обійтись без відеоматеріалів. Якщо 
раніше відеоконтент був частиною лише телебачення, сьогодні він безпосередньо
використовується кросмедійними виданнями. На заміну професійних програм 
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Premier або Edius, для новачків з’явились мережеві сервіси відеоредакторів –
Movavi, Animoto, StashBox, Stuperflix, Moviemasher та LIFE.FILM. Наприклад, 
останній завдяки алгоритму добирає кадри з відеоархіву та перетворює їх 
на маленький фільм. Поширити готове відео можна на платформі YouTube та 
поділитись посиланням у будь-якій соціальній мережі чи блозі. 

Відомий матеріал Times про втечу з країни президента Віктора Януковича
у 2013 році супроводжувався інтерактивною мапою. Користувачі могли чітко 
роздивитись шлях від точки А до точки Б з усіма подробицями та фотокартками
з місць події. Такий вид мультимедійного контенту все більше набирає 
популярності у світі. Серед онлайнових інструментів слід виділити ArcGis, 
Google Fusion Tables, StoryMapJS, Tableau Public, Leafletjs, Mapbox, Batchgeo 
тощо. Журналістикознавець Р. Вербовий пише, що «перенесення даних на 
інтерактивну карту сприяє аналітичному осмисленню довготривалих подій 
і соціальних явищ» [1, с. 86]. Зокрема, тому подібні до Batchgeo платформи 
користуються попитом серед таких медіафахівців як The Guardian або CBS 
News. Гарною ідеєю буде додати до інтерактивної мапи таймлінії. Р. Вербовий 
зазначає, що «таймлінії дають змогу не лише візуалізувати хронологію подій, 
а й наочно продемонструвати читачеві зв'язок між різними її епізодами» [1, с. 86]. 
Популярні онлайнові сервіси для цього — myHistro, TimeToast, Timeline JS, 
Preceden тощо. 

Наявність перерахованих видів мультимедійного контенту зробить матеріал 
цікавішим, а довгий суцільний текст перетвориться в лонгрід. Сьогодні майже
кожне ЗМІ може собі дозволити виконувати подібну роботу. Вирішити такі 
завдання зможуть мережеві платформи – Atavist, Exposure, Shorthand, Medium 
тощо. Такі онлайнові сервіси допоможуть обрати необхідну вам стилістику та 
підігнати інформацію під готові шаблони.

Отже, сучасний онлайновий інструментарій дозволяє виробляти 
мультимедійний контент без серйозних фінансових вкладів. Кожне більш-менш 
популярне мас-медіа має можливості для створення таких проєктів. Завдяки 
розвитку інтернет-середовища можна спостерігати тенденцію спрощення 
підготовки лонгріда. 
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КОМУНІКАЦІЙНІ МАНІПУЛЯЦІЇ У МАСМЕДІА 
ПІД ЧАС ВИБОРЧОЇ КАМПАНІЇ 2019 РОКУ

Із розвитком технологій, створенням глобальних засобів комунікації, 
XX століття стало справжнім розквітом маніпуляцій впливу на маси. Також 
розвиток психології в напрямі НЛП технологій давало змогу впливати на людей 
свідомо вербальними й невербальними засобами. Коли глобальна комунікація 
поєдналась із психологією й політикою, то розпочався новий етап маніпуляції, 
що стрімко почала застосовуватися і використовуватись у різних сферах 
як суспільного, так і політичного життя громадян.

Особливість виборчих технологій полягає в тому, що їхнє застосування 
припадає на період передвиборчої кампанії. Низка дослідників іменують їх як 
електоральні технології. Сама ж виборча кампанія – це війна за прихильність 
суспільства, кожного пересічного громадянина, який має право голосу. Але 
процес передвиборчої кампанії досить непростий, адже кандидати й політичні 
сили розробляють і виконують комплекс дій, де на деструктивні технології 
відводиться особлива увага, тому що від них іноді залежить успіх.

Використання ЗМІ у виборчих кампаніях особливо активно почалося 
з 1998 року під час парламентських виборів до ВР, і з цього моменту почалося 
їхнє постійне залучення до виборчого процесу. З часом технології впливу 
вдосконалювалися, а український інформаційний простір формувався так, що 
це призвело до залежності каналів інформації від олігархів і політичних сил.

Засоби масової комунікації стали одним з основних інструментів впливу 
на свідомість громадян, тому що мали контроль над інформаційним простором, 
у якому є суспільство. Через ЗМІ проходить вся інформація, з якою вони 
можуть зробити все, що завгодно, наприклад, виділяють якийсь конкретний 
елемент і надають йому особливу увагу, навіть, якщо він її не гідний, будь-яка 
ідея може бути знецінена й навпаки. Усе, на що не звернули увагу засоби 
масової інформації не є корисним і важливим для суспільної обізнаності та 
розвитку, тому в сучасному світі ухилитися від його впливу практично неможливо, 
а це передбачає розквіт маніпулятивних технологій, що використовуються.

Виборча кампанія 2019 року приголомшила розмаїттям використання 
деструктивних маніпулятивних технологій. Агітаційні гасла кандидатів та 
шляхи їх донесення, антиреклама, масові фейки, вірусна інформація – це можна 
було спостерігати впродовж передвиборчої кампанії. До всіх маніпуляцій 
і реклами були активно залучені також соціальні мережі, але їх ефективність 
неоціненна, адже в інтернеті необмежений вплив на свідомість громадян.



131

Із початку передвиборчої кампанії було зафіксовано понад 11 000 повідомлень
про порушення та перешкоджання виборчому процесу, складено 915 протоколів, 
розпочато 436 кримінальних провадження. Найбільша кількість повідомлень 
була про незаконну агітацію, підкуп виборців, хуліганство та перешкоджання 
здійсненню виборчого права [2].

Дехто з експертів називають виборчу кампанію 2019 однією з найбрудніших
в українській історії (порівнюють лише з виборами 2004 року), хоча, на думку 
багатьох іноземних спостерігачів, вони були проведені максимально чесно та 
демократично [1]. Під час агітації застосовувалося багато «сірих» та «чорних» 
технологій і здебільшого вони є незаконними.

Однією з найефективніших технологій псування іміджу опонента є компромат.
У передвиборчих перегонах ми спостерігали багато таких прикладів, де ця 
технологія застосовувалася кандидатами один проти одного. Тобто, інформація 
про бізнес В. Зеленського і П. Порошенка в Росії, скандал із розкраданням 
коштів Укроборонпрому тощо. Політики використовують журналістів, що 
займаються пошуком інформації, яка б могла зашкодити іміджу опонента, та 
публікують її в потрібний момент. Це можуть бути статті на замовлення 
в друкованих ЗМІ, сюжети на телебаченні та виступи на політичних ток-шоу, 
інтернет-фейках. Технологія компромату не обмежується каналами передачі 
інформації, тому її вплив достатньо вагомий, щоби зруйнувати кандидату
не лише передвиборчу кампанію, а й кар’єру загалом.

Для України технологія підкупу виборців достатньо знайома, адже дуже 
часто стикаємося з новинами про підкуп, коли починається передвиборча 
кампанія. Підкуп є прямий і непрямий. Для того, щоби вона запрацювала, 
знаходять і наймають людей-агітаторів, що за місцем проживання починають 
доносити до людей ідеї того чи іншого політика, залучають виборців, 
налагоджують із ними тісний контакт і, звичайно ж, пропонують гроші за їхні 
голоси. Агітатори заповнюють анкету, а згодом отримують план, якого мають 
дотримуватися у своїй роботі. Далі створюється ще одна сітка, тільки вже 
сформована з неофіційних наглядачів, що мають контролювати й направляти 
в потрібне русло процес, за що теж отримують прибуток. Отже, починає 
формуватися група виборців, хто з високою вірогідністю віддасть свій голос 
за агітованого кандидата [4]. Можна додати, що такі схеми масштабно 
працюють там, де є можливість використання адміністративного ресурсу. А він, 
у свою чергу, є дієвою технологією під час виборів, адже діє на законній 
підставі та за державний кошт.

Саме на виборах 2019 року досягла свого «апогею» така технологія як 
«технічні кандидати», тому що 39 кандидатів було зареєстровано для цих 
перегонів, що стало рекордом на українських виборах, хоча лише менша 
половина були з них реальними політичними силами, що змагалися за 
президентське крісло. Технічними кандидатами, зазвичай, стають маловідомі 
люди. На виборах 2019 чистих техкандидатів – приблизно 15, але можна 
виділити ще 10–20 людей, які паралельно виконують таку функцію. Вони 
можуть активно рекламуватися, підвищувати свій рейтинг та імідж, а потім, 
наприклад, просто підтримати іншого кандидата, віддавши свої голоси. 
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Технічних кандидатів можна поділити на кандидатів-двійників та кандидатів-
спойлерів. Останні віддають свою частину голосів на користь інших 
кандидатів, а кандидати-двійники створені для того, щоби виборці голосували 
за схоже прізвище помилково. Техкандидати – це не лише розсіювання виборчих
голосів на більшу групу кандидатів, а використання їх, щоби збільшити свою 
квоту, привівши до виборчої комісії більше своїх людей. Це зумовлено страхом 
фальсифікацій, неправильно підрахованими голосами на користь інших 
кандидатів, що мають більшість. Тому такий прийом застосовується для того, 
щоби підстрахуватися на такі випадки, розширенням виборчої комісії своїми 
людьми.

З кожним роком ЗМІ невпинно розробляє шляхи подачі інформації, що 
буде доступна кожній людині. Радіо з невеликими темпами, але все ж таки, 
відходить у минуле, а на зміну приходять нові технології, які повноцінно його 
замінюють. Так само відбувається зі ЗМІ. Їх розділяємо на друковані та онлайн 
видання.

Друковані видання – газети, журнали тощо, що популярні серед старшого 
покоління і втратили її серед молоді, що було зумовлено науково-технічним 
прогресом, наприклад, альтернативою відслідковування новин в інтернет 
просторі. Їхня роль у маніпуляціях не менш важлива за онлайн мережу, адже 
розповсюдження на сільському, районному, регіональному рівнях дають 
впливу той простір, який він потребує. Власне, під час передвиборчої кампанії, 
саме в них фіксують високий відсоток бруду, що виливається на кандидатів, 
прихованої пропаганди, джинси тощо. Це доволі простий прийом, адже ніхто 
в передвиборчий період не буде роздувати проблему регіональних ЗМІ та їхні 
маніпуляційні процеси впливу на свідомість, тому що є інші нагальні новини, 
які більш суспільно-значущі. Засоби масової інформації не є незалежними, 
а тому можна зробити висновок, що їх позиція й точка зору залежить від 
власника цієї інформаційної структури.

Онлайн видання – новинні сайти, портали, інформагентства, що миттєво 
подають чималу кількість інформації в інтернет-мережу, де вона зникає так 
швидко, як і з’являється. Це дуже зручний спосіб застосування маніпуляційних 
схем, тому що прочитана інформація не є відкрито впливовою, а має певний 
контекст, який має навести читача на певну думку. Такі новини швидко зникають у 
потоці нових інформаційних надходжень, але вже з іншими схемами впливу. Отже, 
більшість «незалежних» ЗМІ, насамперед, у передвиборчий період, перетворюються
на звалище прихованої агітації та реклами, маніпуляційних процесів та інших 
технологій впливу, що мають на меті змінити суспільну думку.

До маніпулятивних технологій можна віднести критику та дискредитацію 
опонентів. За результатами березневого дослідження 2019 року, що провела 
ГО «Інститут масової інформації» в 10 українських регіонах, понад третина 
матеріалів (37 %) у регіональних ЗМІ про кандидатів мали ознаки замовлення, 
ще 7 % матеріалів містили ознаки контрагітації та чорного піару, ще 7 % від 
загальної кількості мали ознаки агітації проти кандидатів. Більшість цих 
матеріалів було спрямовано проти П. Порошенка (49 %), Ю. Тимошенко (18 %) 
та В. Зеленського (18 %) [3].
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Моніторинг на початку квітня 2019 року, який провела все та 
ГО «Інститут масової інформації» показав, що найбільше новин із негативними 
ознаками були спрямовані проти П. Порошенка – 77,7 % (234 тексти), а проти 
В. Зеленського – 22,3 % (67 текстів). Окрім кількості, характер цих новин також 
був різним, тобто, якщо проти В. Зеленського поширювалася аргументація, 
чому він є некомпетентним і не готовим до посади Президента України, 
звинувачення в проросійській ідеології чи в тісних зв’язках із І. Коломойським, 
то проти П. Порошенка деякі сайти поширювали відверті фейки, необґрунтовані
звинувачення у фальсифікації й підготовці зриву виборів, неймовірному 
збагаченні та створенні нового «Межигір’я» [8].

Тому можемо зробити висновок, що будь-то друковане чи онлайн видання, 
залежне чи незалежне, усе зводиться до точки, від якої всі відштовхуються, а саме 
комерції. Навіть у незалежних ЗМІ можна зустріти замовні статті, цілий набір 
передвиборчих прийомів для приваблення читацької аудиторії до одного 
з кандидатів. Будь-то друковане слово чи на екрані гаджета – це може бути
маніпулятивна сила всебічно розвинених технологій впливу через ЗМІ.
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PR ЯК СКЛАДОВА КОМУНІКАЦІЙНОЇ ДІЯЛЬНОСТІ 
В ПУБЛІЧНОМУ УПРАВЛІННІ

Останнім часом public relations (піар, PR) у менеджменті почав 
розглядатися як один з інструментів спілкування із підлеглими, партнерами, 
конкурентами, представниками влади, споживачами, громадськістю. Завданням 
PR є формування позитивної громадської думки з метою найбільш успішного 
функціонування організації (установи, підприємства, фірми), зміцнення її репутації 
в партнерів, державних органах та органах самоврядування й створення 
сприятливого ділового клімату серед колег, співробітників, підлеглих. 

Оскільки сьогодні PR все більше охоплює майже всі сфери суспільного 
життя, опанування методології public relations дає змогу зрозуміти психологію 
й механізми спілкування з тими чи іншими спільнотами громадян і навчитися 
застосовувати ці механізми до персоналу державних та недержавних установ, 
політиків, електорату, працівників промислових та непромислових підприємств, 
бізнесових структур, окремих соціальних груп. Кваліфікований піарник 
використовує необхідну форму PR-звернення з метою донесення ідей, цілей, 
постановки тих чи інших проблем тощо та управляє спочатку думками, а потім 
і діями персоналу, формує стратегії необхідних комунікацій, спілкується із 
засобами масової інформації (ЗМІ) та т. ін. [1].

Піар здійснюється не тільки через ЗМІ, а й шляхом спеціально організованих 
подій: особистих контактів (підприємства, фірми, установи), конференцій 
(науковці, ТОП-менеджери, партнери), брифінгів (державні органи та органи 
самоврядування, прес-служби, spoke-person), фестивалів (шоу-бізнес, різноманітні 
конкурси, меценатство та спонсорство), акцій (громадськість, потенційні 
споживачі, покупці) та ін. Тут ще й потрібно зважати на те, що останнім часом 
у ЗМІ об’єктивна економічна інформація поступово витискається бізнес-рекламою, 
а повідомлення про владу – політичним піаром. 

PR-технології, кожна з яких являє собою самостійний вид діяльності 
зі своїми завданнями, функціями, змістовим наповненням та засобами реалізації, 
використовуються в різних публічних сферах: в PR-діяльності, в маркетингу, 
журналістиці, державному менеджменті, політиці тощо. Науковці відзначають, 
що «протягом останнього десятиліття в Україні досить багато говорять та пишуть
про PR як специфічну комунікативну практику, що спрямована на досягнення 
взаєморозуміння і доброзичливих, довірливих стосунків між громадськими 
суб’єктами, якими виступають окремі індивіди, групи людей, народ загалом, 
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а також різноманітні організації та виробничі структури» [2, с. 49]. У сучасному
світі процес управління все більше змінюється у бік публічності. Відкритість та 
прозорість сучасного публічного простору примушує публічних осіб змінити 
своє ставлення до процесу інформаційного забезпечення своєї діяльності. 
З огляду на це особливої ваги в умовах інформаційного суспільства набуває 
проблема пошуку нових підходів до організації комунікації в публічному 
просторі для державного управління.

Метою PR у публічному управлінні є оптимізація процесу взаємодії 
і спілкування між керівниками та підлеглими, вибудовування плідних відносин 
між суб’єктами соціально-економічної діяльності, створення довгострокового 
кредиту довіри між партнерами, формування позитивного іміджу в громадськості. 
У системі публічного управління одним з основних завдань піару є створення 
образу компетентного керівництва, яке здатне ефективно виконувати свої 
функції, та інформування про його діяльність. 

Люди звертають увагу не тільки на управлінські дії менеджера, політичного
або державного діяча, а й на його особистість, вміння спілкуватися як 
з окремим індивідом, певною групою, так і з громадськістю в цілому. Публічна 
людина-управлінець усвідомлює, що будь-який її вчинок у житті потрапляє 
в орбіту уваги, а іноді й обговорення, а тому намагається придати йому якийсь 
понадпобутовий смисл. Публічна людина нібито «доорганізовує себе», 
продовжуючи дивувати «спостерігача», здійснюючи своєю поведінкою 
своєрідний творчий акт. 

Образ будь-якої публічної особи (керівника певного рівня, державного 
службовця, політичного діяча тощо) доповнюється такими складовими: 
зовнішність (постава, відповідність одягу ситуації та зовнішнім даним публічної 
особи); мова (великий словниковий запас, сила слова, чистота вимови, абстрактна
логіка та емоційна виразність); пластика (вміння володіти тілом, рухатись, красиво 
стояти, сидіти); атмосфера оточення, тобто середовище, яке створює публічна 
особа (легке чи важке спілкування з нею: легка в спілкуванні особа приваблює 
до себе, створює сприятливу ауру, комфортну для співрозмовників, важка 
в спілкуванні особа відвертає від себе, формує несприятливу ауру, спілкування 
з такою людиною тяжке, хочеться скоріше закінчити розмову); діяння (відповідність
слів і справ, якісність, продуктивність, результативність, перспективність тощо).

Досвід показує, що піар у публічному управлінні ефективний лише тоді, 
коли PR-дії тієї чи іншої особи через деякий час підтверджуються результатами 
її практичної діяльності. Саме цим і зумовлене зниження популярності таких 
відомих політиків, як В. Ющенко, Ю. Тимошенко, М. Саакашвілі, П. Порошенко. 
І навпаки, PR-діяльність, вдало підкріплена ефективним адмініструванням, 
не тільки дозволяє державному управлінцю довго триматися на своїй посаді, 
а й залишити добру славу після того, як він її полишить. Прикладом цього 
можуть слугувати А. Меркель або Н. Назарбаєв. Отже, у довготривалому часі 
критерієм оцінки ефективного піару в публічному управлінні може бути імідж 
тієї чи іншої публічної особи, за яким вона має постійно стежити, підтримувати 
та підсилювати. 



136

Фахівцям із зв’язків з громадськістю слід враховувати прості правила 
формування вдалого іміджу. Публічна особа має: 1) вміти створювати ілюзії, 
але остаточно їм не піддаватися; 2) грати, але не заграватися, не перегравати 
й не програвати; 3) бути цільною, але в той самий час лишати щось 
недоговорене, незавершене; 4) постійно змінюватись, але завжди залишатися 
самим собою; 5) мати внутрішній стрижень, але бути гнучким; 6) відповідати 
ситуації, але іноді виходити за межі правил, канонів, шаблонів. Тобто формулу 
іміджу публічної людини можна визначити таким чином: особистість + образ +
привабливість + харизма + комунікація = ім'я [3].

Комунікація є ключовим елементом, ефективним управлінським засобом 
реалізації заходів, необхідних для досягнення поставлених цілей. Тому 
комунікаційна діяльність у публічному просторі потребує детальної продуманості
та належного планування. Потрібно більше спілкуватися з людьми, пояснювати 
свої дії, бути достатньо відвертим. Як свого часу висловився Г. Почепцов, 
«… сильна влада має і відповідні сильні комунікації, вона не боїться виходити 
на населення і має для цього безліч шляхів» [4]. Головною метою процесу 
комунікації є створення довірливих відносин між зацікавленими сторонами, 
формування правильних очікувань з боку громадськості та налагодження 
довготривалих партнерських стосунків між суб’єктами комунікації [5, с. 15–16]. 

Отже, у публічному управлінні PR-діяльність – це не стільки вмілий засіб 
маніпулювання свідомістю людини, скільки засіб одержання довготривалого 
впливу на представників влади, партнерів, підлеглих, громадськість з метою 
як підвищення ефективності управління, так і зміцнення авторитету керівника 
шляхом формування його позитивного іміджу та збільшення кількості 
прихильників. 
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УКРАЇНСЬКА ЕМІГРАЦІЯ ПРО МІСІЮ НАЦІОНАЛЬНОЇ 
ЖУРНАЛІСТИКИ НА ЧУЖИНІ

Наприкінці 1948 року в одному з німецьких видавництв вийшла друком 
книжка з промовистою назвою «Ukrainer uber sich seldst» («Україна про себе») [4].

Цією книжкою було нанесено велику кривду українському народові. 
Адже в передмові до неї було чітко стверджено, що українці історично 
не є здібними до налагодження державного життя, що їхня загадкова 
слов’янська душа спішить винести зі своєї хати на базар для публічного 
паплюження все те зі свого власного життя, що в інших народів прийнято 
полагоджувати в кабінетах, на закритих нарадах, під грифом «для службового 
обговорення».

Втім, німецькі журналісти, які упорядкували й видали цю книжку, тут ні 
до чого. Адже зміст її складали рясні витинки з численних публікацій самої 
української еміграційної преси, яка, як гриби після дощу, повсюдно виникала 
в німецьких таборах Ді-Пі та й в інших країнах Західної Європи. Залишалося 
лише відібрати та упорядкувати той компромат на самих себе окремим 
виданням.

Фактично виходило так, що на задавнену хворобу української спільноти, 
яка перейшла на сторінки її преси, українським журналістам і письменникам на 
еміграції вказали німці.

І то було сильним холодним душем, спонукою отямитися, зупинитися, 
оглянутися, переглянути те, що відбувалося на початковому етапі національного
пресотворення на чужині.

За уважного перегляду підшивок таких газет картина справді виглядала 
сумною. Шпальти друкованих ЗМІ української діаспори дихали гострими 
конфліктами, страшними звинуваченнями, сенсаційними викриттями, запальним
з’ясовуванням стосунків.

Прихильники різних політичних таборів, які опинилися в еміграції, 
здавалося, змагалися в підборі ємких епітетів, щоб, у міру власних переконань, 
прилюдно паплюжити таку минувшину: одні били гетьманщину, інші –
петлюрівщину, одні – Мазепу, інші – Хмельницького. Зі сторінок преси 
у гострій формі продовжували з’ясовувати між собою стосунки бандерівці й 
мельниківці, православні й католики, представники старої й молодої еміграції.

Як результат – знівельований, спотворений один із драматичних і героїчних
періодів боротьби українства за незалежність і волю, добровільно надані 
чужоземним і своїм опонентам оберемки повисмикуваного з історичного 
контексту рясного фактажу, що став слугувати компрометуючим матеріалом 
проти самих українців. Тому й не дивною була поява тієї викривальної книжки, 
видання якої здійснили німці.
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Видана чужинцями з легкої подачі українців гірка правда про них самих, 
засвідчувала, як уважно перечитували в ту пору українську пресу в столицях 
світу.

Оприлюднення чужинцями такої «гіркої правди» про українство, з подачі 
його ж самого, несло три найголовніші загрози для ще не зорганізованої, ще не 
укріпленої кількасоттисячної української спільноти, розкиданої в різних 
країнах західного світу.

Загроза перша. Ставилося під сумнів можливість позитивного розв’язання
задавненого з історичного погляду «українського питання» з допомогою урядів 
провідних країн Європи.

Загроза друга. За умов безпощадного критиканства й групових воєн 
за «гетьманські булави», повсюдного взаємного підтасовування фактів далеко 
не чесними засобами формувалися відповідні смаки читачів, свідомість яких ще 
не була устійнена.

Загроза третя. З труднощами створювана за рахунок коштів самих 
українців, така преса не формувала націєтворчого стрижня, а розхитувала його, 
формувала в душах читачів нахили і настрої, що не сприяли об’єднанню 
та злагоді.

Звернемо увагу на таку цитату з твору Улас Самчука «Плянети Ді-Пі»: 
«…Майбутньому досліднику української журналістики і красного письменства
важко буде збагнути й осмислити місійну силу нашого гнаного з рідної землі 
друкованого слова без прочитання, без перепущення через власне серце 
десятків, сотень сторінок таких видань»[2, с. 329].

Ключем для відтворення і вивчення явища з’ясування міжособистісних, 
міжгрупових і міжпартійних стосунків, яке вихлюпнулося на шпальти преси 
і пізніше отримало назву «газетні війни», слугуватиме в цьому дослідженні 
розлога редакційна стаття в лондонській газеті «Українська Думка» 
«Надуживання преси» [1].

На основі цієї статті , а також низки інших публікацій діаспорної преси на 
цю тему, виокремимо головні ознаки явища газетних війн:

- стало неписаним правилом для публіциста, який пише на громадсько-
політичні теми, конче когось «ударити»;

- не вироблений політично, український загал дуже швидко увійшов 
у смак «приперченої» газето-брошурної лектури, охоче споживав її;

- якщо в газетному номері не було якоїсь пікантності, газета вважалася 
яловою, беззубою і нудною;

- кожен із публіцистів, навіть якщо він початківець, прагнув бути гострим 
памфлетистом, а кожне друге пресове повідомлення з місць – якщо не 
алілуйщина, то пасквіль;

- один табір мобілізує найздібніші пера, щоб доказати, що противний 
табір до нічого посутнього не здібний;

- вислід такої непримиренної міжтаборовості: в очах стороннього 
чужинця скомпрометовані одні й другі, а найбільше – Україна;

- у культурнім світі вже так заведено, що деякі конфліктні міжпартійні чи 
міжособистісні речі полагоджуються без публічного галасу;

- не кожна справа надається на те, щоб нею потрясати в пресі.
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Аналіз річників провідних українських газет зарубіжного українства 
засвідчує, що низка редакцій незмінно дбала про свою репутацію як об’єктивного
понадпартійного органу української загальнонаціональної думки. Це особливо 
характерно для лондонської газети «Українська Думка», яка надала цій темі 
особливу увагу.

За умов чергового сплеску внутрішніх конфліктів у середовищі 
української еміграції, редакція наголошує на вірності своїй декларованій від 
початків заснування подвійній місії:

1. Бути речником поневоленої Батьківщини і сказати світові те, що хотів 
би сказати український нарід, якщо міг би вільно висловлювати свої бажання 
й думки.

2. Бути духовним помостом між еміграцією і Рідним Краєм.
3. Відстоювати ідеї громадянського замирення й конечність об’єднання 

всіх національних сил.
4. Піддержувати в рівній мірі обидві церкви українського народу.
5. В українських справах на міжнародному рівні – соборність України.
6. В українських справах та терені Великої Британії проповідувати 

необхідність зберегти єдність громадської організації [3].
Стаття цінна тим, що в ній сформульовано своєрідне кредо українського 

журналіста, яке адресувалося колегам по перу з інших подібних видань та до 
читачів із надією, що своїми дописами вони підтримають три найголовніші 
принципи їхнього журналізму.

Суть цих принципів фокусувалася на незмінному дотриманні вимог 
«Трьох П»: Порядності, Професіоналізму, Патріотизму. Детальніше про це –
у розвідці автора [4. C. 78-96].

Це якраз те, чого бракує нашій сучасній українські журналістиці, яка 
традиційно поділена між олігархічними кланами і не виражає реальних думок 
народу, для якого вона призначена.
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ТА СОЦІАЛЬНО-КУЛЬТУРНОГО РОЗВИТКУ УКРАЇНИ
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ КЕЙТЕРИНГУ В УКРАЇНІ
Організація кейтерингу – складний і багатоступінчастий процес, що 

включає в себе розробку загальної концепції заходу. Фахівці-практики 
в області виїзного обслуговування та науковці-дослідники (Погодін К., 
Варламова Л., Клименко Г., Зозуля А., Франсін Халворсен, Гребенюк В.П, 
Смирнов І.Г. та ін.) вважають, що за останні роки намітилися певні тенденції до 
зростання світового і українського ринку кейтерингу. Якщо ще недавно 
в Україні про кейтеринг було відомо лише вузькому колу професіоналів, 
то сьогодні український ринок кейтерингу сформований і широко розвинений. 
Український кейтеринг представлений як приватними підприємцями, що 
доставляють обіди кільком клієнтам, так і відомими ресторанами та 
представництвами великих міжнародних компаній. 

На Заході послуги у сфері кейтерингу існують понад сотню років, проте 
в Україні кейтеринг – порівняно молода галузь бізнесу, їй не більше 10 років. 
Перша кейтерингова компанія «Обід-доставка» з’явилася в Україні лише 
в 1995 р., пізніше була перейменована в «Український смак». Водночас обсяг 
ринку кейтерингу в нашій державі стабільно збільшується, темпи зростання 
досягають до 20% на рік. Експерти відзначають розвиток кейтерингу в світі на 
рівні близько 13% щорік, а обсяг світового ринку оцінюють в 70 млрд доларів 
США [1]. Першим закордонним підприємством, яке з'явилося на вітчизняному 
ринку кейтерингу, стала німецька компанія «Дуссман-Україна», що вийшла 
на ринок в 1999 р. До початку 2002 р. в Україні найбільш відомими 
кейтеринговими компаніями, які надавали послуги кейтерингу, були: «Два 
гуся», «Гетьман-фуршет», «Київ-Кейтеринг», Royal Catering Service і інші [2].

Слово «кейтеринг», як додаткова послуга чи окремий вид діяльності, 
увійшло в ужиток працівників сфери ресторанного господарства України 
порівняно відносно недавно, що пояснює недостатню опрацьованість 
нормативно-правового забезпечення, відсутність класифікації кейтерингу 
з метою ефективної організації та управління даним видом послуг. Водночас 



141

недостатньо розробленими залишаються проблеми класифікації послуг 
кейтерингу, знання якої є важливою умовою ефективного управління процесом 
створення і надання зазначених послуг, що, безумовно, позначається на якості 
управління кейтерингом і зумовлює актуальність проведеного дослідження.

За ознакою «місце надання кейтерингових послуг» підприємства 
кейтерингу розподіляються залежно від наявності приміщень для організації 
кейтерингового обслуговування та побажань замовників кейтерингових послуг. 
Кейтеринг у приміщеннях характеризується тим, що підприємець або група 
підприємців орендує або володіє приміщенням з банкетним залом і кухнею, 
де є усе необхідне устаткування для проведення різних заходів. Кейтеринг 
у приміщеннях є конкурентом традиційному банкетному обслуговуванню 
в ресторанах, де ця послуга є однією з основних поряд з послугою харчування [4]. 

Кейтеринг-інсайд – організація банкетів і фуршетів у приміщенні 
постачальника кейтерингових послуг або замовника, а кейтеринг-аутсайд – це 
обслуговування заходів на природі (пікніки, барбекю тощо). За ознакою 
«повнота наданих послуг» виділяють два види кейтерингового обслуговування: 
доставка готових продуктів харчування (вид виїзного обслуговування, при 
якому підприємство кейтерингу бере на себе зобов’язання у виробництві та 
доставці страв, але не бере участі в обслуговуванні безпосередньо на місці) та 
повносервісне (вид виїзного обслуговування, при якому кейтерингова компанія 
повністю бере на себе зобов’язання з організації та обслуговування замовлення). 
Корпоративний кейтеринг – це обслуговування ділових зустрічей, презентацій, 
конференцій, семінарів, корпоративних вечірок тощо. Соціальний кейтеринг –
послуги з організації харчування некомерційних організацій (притулків, лікарень, 
харчування військових і робітників інших некомерційних структур). Транспортний 
кейтеринг – організація харчування на авіаційному, залізничному, морському, 
автомобільному транспорті, при організації регулярних перевезень співробітників 
компаній і споживачів транспортних послуг. Готельний кейтеринг – організація 
харчування мешканців готелів. Кейтеринг будівельних майданчиків – організація.

Сьогодні в Україні діє близько 300 компаній, провідними гравцями, які 
акумулюють на себе основну частину ринку кейтерингу, є 20 компаній. 
Щорічно на ринку України з'являється до 10 нових гравців. Величезна конкуренція
і зниження рентабельності кейтерингових послуг змушують багато компаній 
припиняти свою діяльність. За підрахунками фахівців цифра становить близько 
15 компаній в рік.

У п'ятірку провідних організацій українського ринку кейтерингу входять 
«Гетьман фуршет», «Знак якості», «Фігаро кейтерінг», «Best EVENT Catering», 
«Оріон-кейтерінг». Український ринок кейтерінгу на даний момент має 
переважний розвиток у двох містах – Києві і Одесі. Професіонали відзначають, 
що на ринок Києва доводиться майже 62% від загального обсягу ринку кейтерингу 
в Україні, на Одесу – 22% [6]. Але далеко не всі компанії користуються послугами 
даного роду, незважаючи на розвиток ринку кейтерингу в Україні. 

Найпоширенішими на сьогоднішній день видами кейтерингу в Україні 
є фуршет або «шведський стіл» та кава-брейк – обслуговування учасників 
семінарів, конференцій, нарад. Найурочистіший вид кейтерингу – банкет 
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з повним обслуговуванням офіціантами. Він призначений для найбільш визначних 
подій і передбачає повне розсаджування гостей за бенкетними столами. Сучасний 
та актуальний вид бенкетного обслуговування, який використовують кейтерингові 
компанії, – це формат гала-вечері. Він застосовується під час обслуговування 
заходів високого рангу, це «пік» мистецтва кейтерингу преміям класу, 
можливість продемонструвати гостям все розмаїття гастрономічних вишуканих 
страв під час одного вечора. Для нього є характерним викукане сервірування, 
канделябри, офіціанти у лівреях, все, що створює атмосферу святковості та 
офіціальності. Детально спроектоване меню, що включає зміну 5-6 курсів страв 
офіціантами – найважливіша складова такого заходу.

Зростає актуальність таких видів ділового кейтерингу як кава-брейк, 
коктейль-обслуговування. Коктейль-обслуговування застосовується, як правило, 
на заходах світського характеру, а час його проведення досить обмежений. Даний 
формат обслуговування ідельний для організації «welcome» –частини заходу, 
а також у випадках, якщо простір площадки не дозволяє встановити фуршетні 
лінії і бари. Поєднання високої кухні та оригінальної подачі зробило цей 
формат кейтерингового обслуговування одним з найбільш популярних. 
Обслуговування здійснюється офіціантами, які пропонують напої та закуски 
гостям «в обніс». При цьому гості споживають закуски і напої стоячи, усі 
закуски беруть руками, столові прибори не використовуються.

Набуває популярності барбекю-кейтеринг. Даний вид обслуговування 
характеризується обслуговуванням на лоні природи і передбачає при мінімальному
замовленні наявність мангала, фахівця кухаря і офіціантів, які обслуговують 
гостей. Окремо можна замовити послуги бар-станцій з шоу-барменів, DJ, тощо. 
До організації такого обслуговування потрібно підходити дуже ретельно 
і відповідально. Для оформлення площадки для такого заходу «open-air» 
кейтерингові компанії пропонують як класичне виконання, так і оригінальні 
ідеї – наприклад, вечірка по-гавайські. 

За результатами аналітичного прогнозу ємності ринку кейтерингових 
послуг в Києві, відзначено, що ринок ресторанного виїзного обслуговування 
(кейтерингу) знаходиться в загальній структурі ринку кейтерингу та найбільш 
привабливий для нових гравців невисокими початковими інвестиціями, 
швидкою окупністю вкладень і високою часткою рентабельності. За останні 
п'ять років ринок показав високі темпи зростання – 15% в середньому в рік. 
Сьогодні ринок помітно знизив свої обороти, що, в першу чергу, пов'язано 
з СOVID-19. В 2020 році відбутися різкий спад попиту на послуги кейтерингу, що 
спричинило за собою зниження потенційної ємності ринку приблизно на 51%.

Таким чином, кейтеринг як самостійний вид бізнесу обслуговування 
з’явився на ринку послуг закладів ресторанного господарства України не так 
давно, але з кожним роком стрімко розвивається і вдосконалюється. Діюча 
нормативно-законодавча база не розкриває повною мірою специфіки кейтерингу на 
сучасному етапі розвитку ринкових відносин, тому стає очевидною необхідність
розробки нових підходів до визначення, класифікації кейтерингу. У п'ятірку 
провідних організацій українського ринку кейтерингу входять «Гетьман фуршет», 
«Знак якості», «Фігаро кейтерінг», «Best EVENT Catering», «Оріон-кейтерінг».
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Український ринок кейтерінгу на даний момент має переважний розвиток 
у двох містах - Києві і Одесі. Професіонали відзначають, що на ринок Києва 
доводиться майже 62% від загального обсягу ринку кейтерингу в Україні, 
на Одесу - 22%. Але далеко не всі компанії користуються послугами даного 
роду, незважаючи на розвиток ринку кейтерингу в Україні.
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КЕЙТЕРИНГ – ЗАПОРУКА УСПІШНОГО РОЗВИТКУ 
РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ 

Організація кейтерингу – складний і багатоступінчастий процес, що включає 
в себе розробку загальної концепції заходу. Якщо ще недавно в Україні про 
кейтеринг було відомо лише вузькому колу професіоналів, то сьогодні 
український ринок кейтерингу сформований і широко розвинений. Український 
кейтеринг представлений як приватними підприємцями, що доставляють обіди 
кільком клієнтам, так і відомими ресторанами та представництвами великих 
міжнародних компаній. Слово «кейтеринг», як додаткова послуга чи окремий 
вид діяльності, увійшло в ужиток працівників сфери ресторанного господарства 
України порівняно відносно недавно, що пояснює недостатню опрацьованість 
нормативно-правового забезпечення, відсутність класифікації кейтерингу з метою
ефективної організації та управління даним видом послуг. Водночас недостатньо
розробленими залишаються проблеми класифікації послуг кейтерингу, знання 
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якої є важливою умовою ефективного управління процесом створення і надання 
зазначених послуг, що, безумовно, позначається на якості управління кейтерингом 
і зумовлює актуальність проведеного дослідження. За ознакою «місце надання 
кейтерингових послуг» підприємства кейтерингу розподіляються залежно від 
наявності приміщень для організації кейтерингового обслуговування та побажань 
замовників кейтерингових послуг. Кейтеринг у приміщеннях характеризується 
тим, що підприємець або група підприємців орендує або володіє приміщенням 
з банкетним залом і кухнею, де є усе необхідне устаткування для проведення різних 
заходів. Кейтеринг у приміщеннях є конкурентом традиційному банкетному 
обслуговуванню в ресторанах, де ця послуга є однією з основних поряд з послугою 
харчування [1]. 

Першим закордонним підприємством, яке з'явилося на вітчизняному 
ринку кейтерингу, стала німецька компанія «Дуссман-Україна», що вийшла на 
ринок в 1999 р. До початку 2002 р. в Україні найбільш відомими кейтеринговими
компаніями, які надавали послуги кейтерингу, були: «Два гуся», «Гетьман-
фуршет», «Київ-Кейтеринг», Royal Catering Service і інші [2]. На Заході послуги 
у сфері кейтерингу існують понад сотню років. Перша кейтерингова компанія 
«Обід-доставка» з’явилася в Україні лише в 1995 р., пізніше була перейменована
в «Український смак». Водночас обсяг ринку кейтерингу в нашій державі 
стабільно збільшується, темпи зростання досягають до 20% на рік. Експерти 
відзначають розвиток кейтерингу в світі на рівні близько 13% щорік, а обсяг 
світового ринку оцінюють в 70 млрд доларів США [3]. Діюча нормативно-
законодавча база не розкриває повною мірою специфіки кейтерингу на сучасному 
етапі розвитку ринкових відносин, тому стає очевидною необхідність розробки 
нових підходів до визначення, класифікації кейтерингу. У п'ятірку провідних 
організацій українського ринку кейтерингу входять «Гетьман фуршет», «Знак 
якості», «Фігаро кейтерінг», «Best EVENT Catering», «Оріон-кейтерінг». Український
ринок кейтерінгу на даний момент має переважний розвиток у двох містах -
Києві і Одесі. Професіонали відзначають, що на ринок Києва доводиться 
майже 62% від загального обсягу ринку кейтерингу в Україні, на Одесу - 22%. 
Але далеко не всі компанії користуються послугами даного роду, незважаючи 
на розвиток ринку кейтерингу в Україні [4].

Кейтеринг-інсайд – організація банкетів і фуршетів у приміщенні 
постачальника кейтерингових послуг або замовника, а кейтеринг-аутсайд – це 
обслуговування заходів на природі (пікніки, барбекю тощо). За ознакою 
«повнота наданих послуг» виділяють два види кейтерингового обслуговування: 
доставка готових продуктів харчування (вид виїзного обслуговування, при 
якому підприємство кейтерингу бере на себе зобов’язання у виробництві 
та доставці страв, але не бере участі в обслуговуванні безпосередньо на місці) 
та повносервісне (вид виїзного обслуговування, при якому кейтерингова 
компанія повністю бере на себе зобов’язання з організації та обслуговування 
замовлення). 

Корпоративний кейтеринг – це обслуговування ділових зустрічей, презентацій, 
конференцій, семінарів, корпоративних вечірок тощо.
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Соціальний кейтеринг – послуги з організації харчування некомерційних 
організацій (притулків, лікарень, харчування військових і робітників інших 
некомерційних структур). 

Транспортний кейтеринг – організація харчування на авіаційному, 
залізничному, морському, автомобільному транспорті, при організації регулярних 
перевезень співробітників компаній і споживачів транспортних послуг. 

Готельний кейтеринг – організація харчування мешканців готелів. Кейтеринг
будівельних майданчиків – організація.

Найпоширенішими на сьогоднішній день видами кейтерингу в Україні 
є фуршет або «шведський стіл» та кава-брейк – обслуговування учасників 
семінарів, конференцій, нарад.

Найурочистіший вид кейтерингу – банкет з повним обслуговуванням 
офіціантами. Він призначений для найбільш визначних подій і передбачає 
повне розсаджування гостей за бенкетними столами.

Сучасний та актуальний вид бенкетного обслуговування, який
використовують кейтерингові компанії, – це формат гала-вечері. Він застосовується 
під час обслуговування заходів високого рангу, це «пік» мистецтва кейтерингу
преміям класу, можливість продемонструвати гостям все розмаїття гастрономічних
вишуканих страв під час одного вечора. Для нього є характерним вишукане 
сервірування, канделябри, офіціанти у лівреях, все, що створює атмосферу 
святковості та офіціальності. Детально спроектоване меню, що включає зміну 
5-6 курсів страв офіціантами – найважливіша складова такого заходу.

Зростає актуальність таких видів ділового кейтерингу як кава-брейк, 
коктейль-обслуговування. Коктейль-обслуговування застосовується, як правило,
на заходах світського характеру, а час його проведення досить обмежений. 
Даний формат обслуговування ідельний для організації «welcome» – частини 
заходу, а також у випадках, якщо простір площадки не дозволяє встановити 
фуршетні лінії і бари. Поєднання високої кухні та оригінальної подачі зробило 
цей формат кейтерингового обслуговування одним з найбільш популярних. 
Обслуговування здійснюється офіціантами, які пропонують напої та закуски 
гостям «в обніс». При цьому гості споживають закуски і напої стоячи, усі 
закуски беруть руками, столові прибори не використовуються [5].

Набуває популярності барбекю-кейтеринг. Даний вид обслуговування 
характеризується обслуговуванням на лоні природи і передбачає при мінімальному
замовленні наявність мангала, фахівця кухаря і офіціантів, які обслуговують 
гостей. Окремо можна замовити послуги бар-станцій з шоу-барменів, DJ, тощо.
До організації такого обслуговування потрібно підходити дуже ретельно 
і відповідально. Для оформлення площадки для такого заходу «open-air» 
кейтерингові компанії пропонують як класичне виконання, так і оригінальні 
ідеї – наприклад, вечірка по-гавайські. 

Щорічно на ринку України з'являється до 10 нових гравців. Величезна 
конкуренція і зниження рентабельності кейтерингових послуг змушують багато 
компаній припиняти свою діяльність. За підрахунками фахівців цифра 
становить близько 15 компаній в рік. Сьогодні в Україні діє близько 300 компаній, 
провідними гравцями, які акумулюють на себе основну частину ринку 
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кейтерингу, є 20 компаній. У п'ятірку провідних організацій українського ринку 
кейтерингу входять «Гетьман фуршет», «Знак якості», «Фігаро кейтерінг», 
«Best EVENT Catering», «Оріон-кейтерінг». Український ринок кейтерінгу 
на даний момент має переважний розвиток у двох містах – Києві і Одесі. 
Професіонали відзначають, що на ринок Києва доводиться майже 62% від 
загального обсягу ринку кейтерингу в Україні, на Одесу - 22% [6]. Але далеко 
не всі компанії користуються послугами даного роду, незважаючи на розвиток 
ринку кейтерингу в Україні. За результатами аналітичного прогнозу ємності 
ринку кейтерингових послуг в Києві, відзначено, що ринок ресторанного 
виїзного обслуговування (кейтерингу) знаходиться в загальній структурі ринку 
кейтерингу та найбільш привабливий для нових гравців невисокими початковими
інвестиціями, швидкою окупністю вкладень і високою часткою рентабельності. 
За останні п'ять років ринок показав високі темпи зростання - 15% в середньому 
в рік. Сьогодні ринок помітно знизив свої обороти, що, в першу чергу, 
пов'язано з СOVID-19. В 2020 році відбутися різкий спад попиту на послуги 
кейтерингу, що спричинило за собою зниження потенційної ємності ринку 
приблизно на 51%. Таким чином, кейтеринг як самостійний вид бізнесу 
обслуговування з’явився на ринку послуг закладів ресторанного господарства 
України не так давно, але з кожним роком стрімко розвивається і вдосконалюється. 
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БРЕНДИНГ ЯК ВИЗНАЧАЛЬНА СКЛАДОВА ЗАБЕЗПЕЧЕННЯ 
ФІНАНСОВОЇ СТІЙКОСТІ ПІДПРИЄМСТВ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

У період загострення конкурентної боротьби між підприємствами сфери 
гостинності постає актуальною проблема пошуку ефективних методів і способів 
формування конкурентних переваг, створення механізму забезпечення фінансової 
стійкості, що дозволить їм більш чітко позиціонуватися на ринку сфери послуг, 
адже раціональне іміджеве позиціонування зміцнює позиції в конкурентній 
боротьбі за клієнта.

У сучасних умовах стану сфери гостинності змінюється зміст категорій 
«конкурентоспроможність» та «фінансова стійкість» сфери гостинності. Адже 
на сьогодні, вони мають на увазі не лише специфічний підхід до формування 
цінової політики, але цілий комплекс заходів, що спрямовані на підвищення 
якості послуг, розвиток іміджу підприємства, зміцнення власної торгової марки 
(бренду), застосування клієнтоорієнтованого підходу в обслуговуванні 
споживачів. Комплекс цих заходів робить бренд результативним інструментом 
розвитку бізнесу.

Ключовою метою створення ефективного бренду є досягнення 
довготривалих конкурентних переваг у просуванні продукту або послуги на 
ринку та міцної фінансової стійкості в довгостроковій перспективі.

На разі, велика кількість підприємств сфери гостинності зіткнулися з тим, 
що конкуренти намагаються у надаванні своїх послуг відтворити якості 
і характеристики кращих готельних і ресторанних мереж – світових лідерів, що 
неминуче призводить до великої схожості запропонованих готельно-ресторанних
послуг і в деякій мірі ускладнює вибір споживачів.

Усе це вимагає від підприємств сфери гостинності застосування особливих
форм брендингу, що відображатиме унікальність і цінність власних готельних, 
ресторанних і туристичних продуктів і послуг.

Бренд у класичному розумінні є образом у свідомості споживачів, певним 
комплексом вражень і асоціацій; саме цей образ дозволяє споживачеві 
розрізняти і вибирати той чи інший товар або послугу.

Сучасне розуміння бренду включає у себе наступні аспекти (рис. 1).
Перший компонент бренду – це його концептуальна (ідеологічна) база, 

а саме: спрямованість на певний рівень якості, ексклюзивності, специфічності 
або, навпаки, загальнодоступність, а також ті критерії якості, які будуть матися 
на увазі відразу ж, як тільки споживач побачить відповідний товарний знак, 
логотип, символ.

Другий компонент – іміджевий – це здатність бренду відображати специфічні
характеристики продукту або підприємства, виділяти його серед потенційних 
конкурентів, закріплювати у свідомості споживачів авторитет і репутацію 
підприємства.



148

Третій компонент – комунікативний, що передбачає наявність у структурі 
бренду елементів, які могли б викликати позитивні асоціації у споживачів 
ринку.

Четвертий компонент – художньо-естетичний, покликаний комплексно 
пов'язати всі структурні елементи бренду в єдину логічну систему.

Художня складова робить бренд у свідомості споживачів більш 
оригінальним, багатошаровим, яскравим, гармонійним і легко впізнаваним 
на ринку.

Рис. 1. Аспекти сучасного розуміння бренду
Сформовано автором на основі [1]

Все вищевикладене дозволяє підкреслити комплексний характер бренду 
і припустити, що формування бренду являє собою процес, спрямований на його 
створення і розвиток. У свою чергу цей процес у спеціальній маркетингової 
термінології визначають як брендинг.

Під брендингом розуміється процес управління брендом, включаючи 
створення бренду, просування бренду на ринок, адаптацію бренду до мінливих 
умов зовнішнього і внутрішнього середовища.

Процес формування і розвитку бренду дуже значущий, адже сприяє 
прискореному розвитку бізнесу. Поняття брендингу повністю передає особливості
бренду як такого собі образу сформованого у свідомості споживачів. У зв'язку 
з цим брендинг можна визначити як зав'язаний в єдине ціле технологічний 
комплекс методів і прийомів, спрямованих на створення і просування фірмових 
послуг, а також діяльність з формування довгострокових програм лояльності 
певних сегментів споживчого ринку. Подібні програми створюються на базі 
спеціальних стимулюючих акцій і заходів щодо створення образу компанії 
з виділенням комплексу її унікальних переваг серед конкурентів. Значну роль 
в успішному брендингу компанії виконує корпоративна культура і добре
продуманий фірмовий стиль.
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Бренд підприємств сфери гостинності несе виключно важливе смислове
навантаження, що включає в себе раціональні та емоційні елементи, виражені 
через матеріальні і нематеріальні цінності компанії. Це навантаження зазвичай 
визначається цільовою групою споживачів послуг і практикою позиціонування.

Однак слід зазначити, що при всьому різноманітті підприємств сфери 
гостинності, практично всі бренди об'єднує споріднена структура.

Зазвичай в основі бренду підприємств сфери гостинності лежить категорія
самого підприємства і спектр надаваних ним послуг. При цьому базовий набір 
послуг визначається, наприклад, категорією готелю або класом ресторану, 
і включає в себе набір стандартних послуг, призначених для задоволення 
первинних (базових) потреб клієнта (місце для ночівлі, організація харчування, 
безпеку гостей та ін.).

Однак відмінність одного бренду від іншого зазвичай складають додаткові
послуги, спрямовані, як правило, на задоволення специфічних потреб конкретних 
клієнтських груп (послуги басейну, сауни, бізнес-центру, бездротового Інтернету, 
специфічних кухонь, способів приготування страв або надання послуг і ін.).

Метою додаткових послуг в індустрії гостинності є не тільки задоволення 
конкретних потреб, а й бажання перевищити очікування споживачів, тому що 
досвідчені споживачі високо оцінюють саме асортимент і якість додаткових 
послуг що, безсумнівно, підвищує цінність підприємства в їх очах, навіть якщо 
вони не мають наміру користуватися всіма наданими послугами.

Таким чином, невід'ємною складовою бренду підприємства сфери гостинності 
є рівень якості та повнота наданих послуг, що відбивається в символіці, зокрема 
у готельних підприємств за допомогою системи зірковості і є, ймовірно, 
найочевиднішим атрибутом готельного бренду для споживачів.
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ФРАНЧАЙЗИНГ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УМОВАХ 
ПАНДЕМІЧНОГО ЛОКДАУНУ

Розвиток франчайзингової мережі є маркером успішного функціонування 
та розвитку бізнесу, який часто є працюючим нематеріальним активом і приносить
додатковий дохід, посилюючи прихильність споживачів та укріплюючи бренд. 
В Україні ресторанні мережі представлені у різних форматах та концепціях: 
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це і окремі ресторанні заклади, так і фудкорти, стрітпоінти. Успішні концепти 
розвивають власну мережу, або формують франшизи, не зважаючи на економічну 
депресію, спричинену пандемічним локдауном. Тому актуальним завданням 
у кризові часи пандемії є дослідження основних аспектів можливостей до розвитку 
через формування франшиз та інтелектуальних і організаційних особливостей 
їх реалізації (розвитку).

Франчайзинг широко використовується у ресторанному бізнесі як 
у докризових фреймінгах, так і можливий у період кризового плато. Головною 
перевагою франчайзингу, зокрема як антипандемічної моделі, є мінімізація 
ризиків при розширенні мережі за рахунок створення нових ланок франчайзингової
мережі, а також можливість вийти на ринок з меншими витратами. Цей спосіб 
полягає в тому, що власник франшизи (франчайзер) надає іншій особі (франчайзі) 
не тільки право реалізовувати продукцію та надавати обслуговування під своїм 
іменем, а й комплексну систему ведення бізнесу. За таких умов франчайзі 
надається підтримка на всіх стадіях розробки нової франчайзингової одиниці: 
інструкції щодо основних бізнес-процесів, стандарти системи якості, маркетингові
матеріали та інше. Окрім права використовувати бізнес-модель, франчайзер 
буде надавати франчайзі ліцензію на права інтелектуальної власності та ноу-хау 
та забезпечить навчання персоналу. Таким чином успішна бізнес-модель 
відтвориться та буде керуватися незалежними фізичними/юридичними особами, 
під наглядом, контролем і за сприяння власника бізнес-моделі. Адже франчайзинг –
найбільш швидкий та недорогий спосіб масштабування бізнесу: прибуткова 
модель гарантує стабільний прибуток на рівні хоча б 800 дол. США в місяць 
(чистими). Це приблизний вхідний поріг на ринок франчайзингу.

Програма зі створення франшизи включає наступні етапи (рис.1).
Щодо опису формату франшизи суб’єкта ресторанного бізнесу, 

рекомендованими параметрами є наступні:1) назва формату; 2) короткий опис 
формату і його відмінностей від інших форматів; 3) інвестиції у відкриття 
даних форматів; 4) асортимент товарів або послуг; 5) місцезнаходження, площа 
торговельної території та торгової точки; 6) цінності франшизи.

Вибір моделі франшизи, яка підходить для співпраці теж буде залежати 
від особливостей ринку та формату франшизи: Soft Franchising: інвестиції 
в відкриття франчайзингових точок з меншим контролем над партнерами; Hard 
Franchising: інвестиції в відкриття франчайзингових точок, і частковим 
контролем діяльність франчайзі (асортимент, цінова політика, маркетинг тощо); 
Agency: інвестиції в відкриття франчайзингових точок з певним рівнем 
контролю над роботою франчайзі; інвестиційний франчайзинг – партнер 
інвестує 100% коштів у відкриття точки, але керує нею франчайзер. 
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Рис.1. Розробка франшизи суб’єкта ресторанного бізнесу
Джерело: власна розробка за [1-3]

В цілому, гнучкість і привабливість бізнес-моделі франчайзингу полягає 
в тому, щоб вона могла адаптуватися до нових локацій, ринкових умов та 
приносила обом учасникам адекватний прибуток. В цьому ключі здійснення 
франчайзингу забезпечує вирішення наступних проблем: 

1. Значні витрати часу і грошей на операційний менеджмент у веденні та 
розвитку власної мережі. Спочатку продажі франшизи здійснюються самостійно. 
Продаючи, з'являється фінансування для того, щоб залучити менеджера, який 
займається обслуговуванням партнерів. Мережа продовжує зростати, тому 
з'являється ще більше грошей для того, щоб сформувати штат людей, які 
будуть займатися продажами франшиз, підтримкою партнерів, розвитком 
бренду. Отже, франчайзингова мережа фінансує сама себе.

2. Конкуренти. Франчайзингова мережа завжди зростає швидше, ніж 
власна. Швидко відкриваючи нові точки, захоплюючи карту, знижується рівень 
конкурентного протистояння. Якщо у конкурентів ще немає франшизи, є значна 
перевага. Якщо франшиза у конкурентів уже є, то пора поспішати, щоб 
не втратити позиції на ринку. Отже, з франшизою можна стати лідером у своїй 
ніші, навіть не будучи ним спочатку 

3. Хаос і поганий сервіс. Часто запуск франшизи стає відмінним приводом
систематизувати роботу своєї компанії: налагодити всі процеси, прописати всі 
інструкції, посадові обов'язки, стандарти обслуговування клієнтів і т.д. 
Франшиза рано чи пізно змусить це зробити.
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4. Низькі продажі. Щоб продавати більше, потрібно розширювати мережу. 
На це потрібні кошти. Коли ти в бізнесі сам, то доводиться виймати гроші 
з обороту, позичати у малознайомих людей або брати кредити в банку. 
А коли продаєш франшизу, мережа розвивається за рахунок партнерів. Їм не 
потрібно платити відсотки за кредит, навпаки – вони платять.

5. Рейдерство. Франчайзингова модель різко зменшує ризики рейдерських 
захоплень. Весь бізнес розподілений між учасниками мережі – незалежними 
компаніями та фізичними особами. А захоплювати окремо кожну точку ніхто 
не буде.

Звичайно, сьогодні в час затяжного пандемічної кризи реалізація амбітних
планів по розвитку франчайзингу може здатися сумнівною. Тому робота над 
створенням франшизи повинна бути зваженою і професійною. Криза мине.
Підуть неефективні франшизи. Будуть розвиватися франшизи з гнучкою 
фінансовою моделлю і підходами. Тому запуск ефективних моделей сьогодні 
при достатній фінансовій потужності є обґрунтованим кроком.
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ПОТЕНЦІАЛУ ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Мотивація – один з головних механізмів впливу на кадровий потенціал будь-
якого підприємства, в тому числі й туристичного. Завдяки правильній мотиваційній 
системі керівний відділ може значно підвищити рівень кадрового потенціалу на 
своєму підприємстві, що призведе до підвищення конкурентоспроможності й вихід 
фірми на новий економічний рівень в цілому. 
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Мотивацією ще називають так званий процес, за допомогою якого керівництво
впливає на персонал працювати для досягнення спільних цілей організації, тим 
самим задовольняючи їх особисті бажання та прагнення.

Для того, щоб максимально якісно та правильно впливати на формування 
кадрового потенціалу керівництву підприємства слід добре вивчити своїх 
підлеглих, їх прагнення, сильні та слабкі сторони, що їх мотивує. В цілому 
результативність туристичної фірми на пряму залежить від ставлення 
співробітників до своїх посадових обов’язків.

Мотиваційні механізми займають визначне місце у системі управління 
персоналом. Значення мотивації полягає в тому, що:

Вона впливає на успішність діяльності організації, досягнення її цілей.
Задоволення потреб і мотивів працівників.
Сприяє створенню сприятливого психологічного клімату в колективі.
Дає змогу оцінити результати діяльності кожного працівника окремо та гідно 
його нагородити за це [1, с. 159].
Взагалі прийнято вважати, що існує два основні мотиваційні фактори, які 

можуть суттєво вплинути на кадровий потенціал – це внутрішні та зовнішні 
мотиватори. До зовнішніх відносяться гроші, певні винагороди та комфортні умови 
праці. Досить сильні мотиватори, проте вони короткочасні. Гідна оплата праці 
з кожним місяцем буде здаватися вже не такою й суттєвою, комфортні умови праці 
теж змушуватимуть бажати кращого. Тому всі ці зовнішні аспекти – досить 
суб’єктивні та не матимуть постійності. Внутрішніми ж факторами є рухомий 
інтерес або задоволення самим працівником від самого завдання, виконаного 
результату. Саме внутрішні фактори будуть найбільш повно мотивувати 
співробітників, оскільки задовольнятимуть основну потребу людини – потребу 
у самореалізації. 

Проведення опитувань, анкетування на місцях роботи показують, що в трійку 
мотиваційних механізмів були внесені саме «відчуття причетності до спільної 
праці», «зацікавленість своєю роботою» та «оцінка від керівництва, що робота 
виконана добре та якісно» [2, с. 201]. 

Для більшої продуктивності праці на робочому місці керівникам 
туристичних підприємств слід потурбуватися про сприятливе соціально-
психологічне середовище. Оскільки робота менеджерів з туризму полягає, 
в основному, в тривалій роботі за комп’ютером, а також зустрічами з клієнтами, які 
мають різний характер, настрій саме в зазначений момент і можуть весь свій 
негатив виливати на менеджера. Взагалі, робота з людьми – є досить складною, 
оскільки працівники туристичної галузі повинні з перших секунд зрозуміти як саме 
їм розмовляти з даним клієнтом, які внутрішні мотиви у замовника, що саме він 
хоче від цього відпочинку і вміти відразу ж підлаштуватися під конкретну людину.

Дуже часто робочий день працівників туристичної галузі є ненормованим або 
ж зі значними затримками на робочому місці. Тому, справедливо було б ввести 
невеличкі 5-хвилинні перерви для персоналу, окрім обідньої, для того щоб 
менеджер міг трохи відволіктися від роботи, вийти на свіже повітря або ж просто 
спокійно випити каву/чай. На перший погляд це зовсім крихітна перерва, 
яка в принципі не буде заважати основному робочому процесу, проте здатна значно 
поліпшити результативність усієї організації. 
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Мотивація тісно пов’язана з плинністю працівників. До прикладу, 
співробітники частіше залишаються на робочому місці після закінчення робочого 
дня, коли їх задоволення виконаною роботою переважає втому. Якщо те, чим 
працівник займається приносить йому насолоду, в колективі панує доброзичлива 
атмосфера, то він навіть думки не допустить про те, щоб змінити місце роботи, 
навіть якщо заробітна плата буде в іншому місці дещо вищою [3, с. 92].

До механізмів мотивації саме на туристичному підприємстві можна віднести:
Відчуття комфорту та доброзичливої атмосфери в колективі;
Почуття власної значимості в колективній роботі;
Гідна оплата праці;
Винагороди за додаткові завдання з боку керівництва;
Внутрішня зацікавленість своєю роботою;
Підвищення кваліфікації своїх працівників за рахунок компанії;
Можливість кар’єрного зросту;
Лояльне відношення керівництва до усіх співробітників;
Стимулювання більше працювати за рахунок нагороди у вигляді 

безкоштовного рекламного туру.
На жаль, в нашій країні зараз мало хто з керівників думає про своїх 

співробітників, про їх безпечні умови праці, панування комфортної атмосфери 
в колективі. Керівні ланки організації не вміють правильно поставити цілі 
та змотивувати, налаштувати працівників на вирішення цих завдань та досягнення 
спільної мети. Хоча розвинуті країни вже не один раз доводили, що прискорення 
росту усього підприємства на економічному ринку залежить в першу чергу від 
зацікавленості працівників у своїй роботі. Якщо кожен буде намагатися віддаватися 
на повну на своєму робочому місці – то таке підприємство матиме гарну репутацію 
на ринку послуг, буде мати високу конкурентоспроможність в порівнянні 
з аналогічними організаціями, а це в свою чергу призведе й до гарного 
матеріального прибутку від бізнесу. Тому кожен з керівників повинен добре 
володіти навиками управлінського менеджменту, щоб побудувати навколо себе 
дійсно сильну та міцну організацію за рахунок правильних мотиваційних 
механізмів [4, с. 42].
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ВИКОРИСТАННЯ ІНФОРМАЦІЙНО-КОМУНІКАЦІЙНИХ 
ТЕХНОЛОГІЙ У ДІЯЛЬНОСТІ ЗАКЛАДІВ РЕСТОРАННОГО 

ГОСПОДАРСТВА: ПРАКТИЧНИЙ АСПЕКТ
Інформаційно-комунікаційні технології, прикладного застосування є 

інструментами для досягнення цілей. Це створює нові можливості для якісної 
діяльності закладів ресторанного бізнесу. Вони забезпечують свободу взаємодії 
закладів та гостей, надають інтерактивні інструменти. Попередньо визначимо 
технології «першого покоління», традиційні сервіси, які вже твердо стоять на 
ринку ресторанних послуг та високотехнологічні проекти «другого покоління».

Першим трендом є стрімкий розвиток онлайн-доставлення страв з магазинів
та ресторанів. На цьому ринку розвиваються американські DoorDash, Instacat, 
Uber Eats, європейські Deliveroo, Delivery Hero, Just Eat, Takeaway.com.

Останнім часом відбулась серйозна еволюція традиційного доставлення –
доставлення набору інгредієнтів для приготування страв за рецептами вдома. 
Розглядається рух у бік розробки пропозицій для певних груп користувачів: 
веганів, людей з непереносимістю глютену, прихильників органічного харчування. 

В трійці лідерів сервіси рекомендацій с власними онлайн-супермаркетами, 
винні додатки та найбільший винний онлайн-супермаркет.

На наступному щаблі – роботизовані ресторани та кафе. У Франції стартап
EKIM у 2018 році залучив $2,6 млн для проекту піцерії з роботами, які крім 
того готують десерти, салати та напої. Брюссельська компанія Alberts robot 
SmoothieStations вже встановила 5 роботів за ім’ям «Альберт», які роблять 
смузі з інгредієнтів на вибір, взаємодіючи з мобільним додатком. Компанія 
планує подальше розширення на європейському ринку.

Варто розглянути інформаційно-комунікаційні інструменти ресторанних 
технологій [1], які застосовуються до різних аспектів діяльності ресторанів –
від маркетингу та продажу до управління гостями та аналітики.

Інтеграція торгових точок (POS). Згідно з галузевими дослідженнями, 
78% ресторанів кажуть, що позамовні операції (замовлення та доставка через 
Інтернет) є стратегічним пріоритетом, а 92% продовжують стверджувати, 
що це сприяє збільшенню продажів. Хоча приєднання сторонніх ринків 
збільшує видимість ресторану, оператори повинні забезпечувати ефективність, 
впорядковуючи замовлення з цих ринків у свої POS-системи. 

Онлайн замовлення та доставка. Кількість споживачів, які замовляють 
товари через електронні ринки, зростає. У той же час багато хто все ще обирає 
замовлення безпосередньо в ресторані, щоб продемонструвати підтримку 
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місцевому бізнесу та службам доставки. Для оптимізації для цих ситуацій 
ресторани використовують електронні інструменти технології ресторанів для 
онлайн-замовлення та доставки.

Управління досвідом гостей. Наскрізний досвід відвідувачів – від досліджень
та бронювання до замовлення, доставки, споживання та оплати – тепер може 
відбуватися за допомогою декількох цифрових інструментів. Це підкреслює 
необхідність операторів утримувати потреби, створити спільноту лояльних гостей. 

Соціальні медіа, онлайн-огляди та управління репутацією. Більшість 
споживачів, відкривають ресторани для себе через соціальні мережі та веб-сайти 
з оглядами. Майже половина європейських споживачів (45%) вперше отримала 
послуги ресторану через публікацію бізнесу в соціальних мережах. У мінливі 
часи соціальні медіа також є потужним інструментом управління спільнотою, 
який допомагає ресторанному бізнесу зв’язуватися з гостями та навіть залучати 
нову аудиторію. Разом з тим, 33% потенційних відвідувачів не обрали б 
ресторани із середнім рейтингом відгуків нижче 3 зірки з 5 можливих на таких 
веб-сайтах, як Yelp, Google та Facebook [2].

Розглянемо комунікаційні інструменти – платформи, які дають можливість
орієнтуватися у світі соціальних мереж та оглядів в Інтернеті.

ReviewTrackers. Програмна платформа для управління відгуками та 
зворотного зв'язку з клієнтами, якій довіряють тисячі ресторанів та операторів 
ресторанного бізнесу. Платформа консолідує всі онлайн-огляди на одній 
інформаційній панелі, що включає потужний механізм аналітики та звітування. 
Це дозволяє детально аналізувати дані та вимірювати ефективність роботи 
окремих закладів ресторанів. ReviewTrackers також має інструмент зворотного 
зв’язку та запиту на огляд. Платформа укомплектована налаштуваннями: 
створенням та розповсюдженням опитування клієнтів, для допомоги ресторанам 
створити впізнаваність та видимість бренду в Інтернеті за допомогою відгуків [3].

Hootsuite. Одна із найпоширеніших платформ аналізу соціальних мереж 
сьогодні. Як інструмент ресторанних технологій, Hootsuite допомагає операторам
управляти своїми маркетинговими зусиллями в соціальних мережах в одному 
місці. Користувачі Hootsuite також мають доступ до статистичних даних, 
аналітики та результатів у реальному часі, щоб допомогти їм зрозуміти та 
покращити ефективність своїх соціальних мереж. На платформі також зростає 
каталог програм, що дозволяє ресторанам підключати існуючі маркетингові 
та інші бізнес-системи до Hootsuite.

Гостьові комунікації та маркетинг. Оскільки оператори змушені приймати
складні рішення, щодо того, як трансформувати свої бізнес-моделі, споживачі 
шукають шляхи підтримки своїх улюблених ресторанів. 

Отже виникає потреба створення програм, котрі допомагають гостям 
повідомляти про операційні зміни, відповідати на запитання відвідувачів, 
заохочувати підтримку, ділитися своїми санітарними процедурами, оголошувати 
про нові акції або просто вітати свою спільноту шанувальників та послідовників.

За таких умов застосовують інструменти, зокрема OpenCity, Pedanco, 
Fishbowl.
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Pedanco. Хмарна платформа для залучення та відновлення спілкування 
з існуючою спільнотою гостей, яка працює з більшістю рішень для зворотного 
зв'язку, включаючи контактні форми веб-сайту, системи опитування, телефонні 
зв’язки та програми для управління репутацією. Pedanco централізує 
спілкування з гостями та дозволяє швидко організовувати бесіди, аналізувати 
сказане та покращувати досвід гостей.

OpenCity. Ресторанний технологічний інструмент, який дозволяє операторам
автоматизувати відповіді на запитання клієнтів. Платформа інтегрується 
з веб-сайтом та об'єднує всі повідомлення в соціальних мережах, при цьому 
працівники ресторанного закладу миттєво відповідають гостям з одного місця.

Fishbowl. Повнофункціональна платформа управління гостями, яка пропонує
технологічні рішення, створені виключно для рестораторів. Просте у використанні
програмне забезпечення та Інтернет-інструменти Fishbowl дозволяють ресторанам
взаємодіяти з гостями за допомогою обміну повідомленнями (електронна 
пошта та SMS-кампанії), рекламних акцій (маркетинг купонів та оптимізація 
меню), аналітики (аудит конкурентів та аналіз соціальних медіа) та інтеграцію 
додатків.

Ресторанна аналітика. Інформаційно-комунікаційні технології допомагають
ресторанній галузі багатьма способами: від вдосконалення маркетингу та 
рекламних акцій до вдосконалення меню, підтримки запасів та впровадження 
операційної ефективності. Створені інструменти для аналізу ресторанів дають 
можливість визначати популярність певних категорій меню, координувати 
обсягами замовлень та доставок за днями тижня. Для цього використовують 
інформаційні платформи, зокрема Yumpingo, Keboolа.

Yumpingo. Інформаційна платформа ресторану забезпечує аналітику даних
для роботи ресторанів, використовуючи відгуки гостей, що надходять у режимі 
реального часу. Yumpingo інтегрується з POS-системою ресторану, отримані 
дані, можуть вплинути на діяльність, розробку продуктів та маркетинг 
ресторанних закладів. Платформа також дозволяє ресторанам збирати реальні 
фактичні дані від гостей, включаючи інформацію клієнтів щодо доставки.

Keboola. Інформаційна платформа з управління даними, яка впорядковує 
величезні джерела структурованих та неструктурованих даних в єдину інтегровану 
платформу. За допомогою Keboola власники ресторанів та оператори можуть 
розкрити ідеї, засновані на конкурентному середовищі та постійно змінюють 
споживчі уподобання. Інтегрована система даних також надає операторам 
переваги завдяки розумнішому управлінню запасами та кращому плануванню 
персоналу, які сьогодні залишаються ключовими пріоритетами для ресторанної 
галузі.

Нові практичні рішення у ресторанній сфері набувають особливої 
актуальності. Входження України в європейський і світовий ринок електронної 
комерції та послуг має на меті широку інтеграцію у високотехнологічний світ 
з дотриманням національних пріоритетів.
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ПІДВИЩЕННЯ КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ ПІДПРИЄМСТВ 

В УМОВАХ СУЧАСНОГО РИНКУ ТОВАРІВ ТА ПОСЛУГ
Індустрія готельно-ресторанного бізнесу охоплює вагомий сегмент 

у сфері сучасного туризму, але враховуючи ситуацію на вітчизняному та 
світому ринку, можливість її розвитку обмежена нестабільною економічною 
ситуацією, спалахом пандемії COVID-19, невисоким рівнем життя споживачів, 
тощо. Як наслідок знижується кількість потенційних клієнтів, що призводить 
до конкурентної боротьби на перенасиченому пропозиціями ринку товарів та 
послуг. 

Тому, здатність до конкурентоспроможності є важливим фактором 
успішної діяльності готелів та ресторанів. На саму конкурентоспроможність 
впливає багато чинників, які для кожного підприємства є відносно персональними. 
Прогресивні керівники розуміють, що в сучасних умовах бізнесу для збереження 
конкурентоспроможності підприємства потрібно здійснити розробку та реалізувати 
низку заходів по формуванню і закріпленню переваг у конкурентному середовищі. 
На фоні зростаючої кризи в індустрії гостинності, пошук шляхів підвищення 
конкурентоспроможності готельних та ресторанних закладів набуває особливої 
актуальності. 

Поняття «конкурентоспроможність готелів», можна трактувати як здатність
і можливість засобів розміщення надавати послуги в умовах, що сформувалися 
на ринку товарів та послуг, а також наявність переваг перед закладами 
в конкурентному середовищі, за рахунок котрих підприємство отримує додатковий
прибуток, як для подальшого удосконалення сервісно-виробничої діяльності 
готелю та його кадрового забезпечення, так і для підвищення рівня якості 
обслуговування гостей для максимального задоволення їх вимог [1, с.17]. 

https://mealtime.com.ua/blog/golovni-trendy-u-restorannomu-biznesi
https://sfii.gov.ua/tehnologii-ta-innovacii-yaki-zminjujut-restorannij-biznes
https://www.reviewtrackers.com/
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Якщо оцінювати конкурентоспроможність підприємств в загальному, 
то слід виділити важливість таких показників як: 

- інноваційна діяльність; 
- унікальність готелю; 
- ефективність процесу бронювання, продажу послуг та пропонованого 

сервісу. 
Тому, зазначені показники разом з наявним потенціалом підприємства, 

формулюванням та реалізацією влучної стратегії і можливостями топ-менеджерів є 
інструментарієм підвищення конкурентоспроможності готелю чи ресторану. 
Звичайно, для збереження лідируючих позицій на ринку товарів та послуг
необхідне примноження набутих переваг та постійна робота з розробки та 
впровадження заходів, що спрямовані на підвищення якості товарів та послуг, 
ліквідування існуючих недоліків у сервісно-виробничій діяльності підприємств. 

Існує багато шляхів для підвищення конкурентоспроможності, але в умовах 
сучасного ринку товарів та послуг, можна виділити ряд найефективніших методів. 
Останніми роками широке використання має так звана «утворююча» 
конкуренція, метою якої є виявлення шляхів співпраці конкурентних 
підприємств у сфері маркетингової діяльності (наприклад, формування та 
реалізація готелями-конкурентами, що розташовані в різних містах, єдиного 
«пакета» пропозицій) [2, c. 263].

Для підвищення якості обслуговування і лояльність клієнтів, впроваджуються
додаткові послуги, акції та спеціальні пропозиції, а також розробляються 
спеціальні програми лояльності клієнтів, зокрема:

- різного роду знижки: дітям, туристичним групам, постійним клієнтам;
- накопичувальні картки, бонусні програми, коли клієнт отримує за 

замовлення послуг бали, які потім трансформуються в знижки; надаються 
бонусні дні перебування та інші особливі умови;

- індивідуальні програми і привілеї , коли готель накопичує інформацію 
про постійних клієнтів і вибудовує індивідуальну стратегію обслуговування 
в залежності від їх вимог і переваг;

- програми обслуговування корпоративних клієнтів, які можуть включати 
безкоштовний трансфер, спеціальну дисконтну систему, допомогу в організації 
конференцій, екскурсій, бізнес-ланчів [4, с.47 ].

Також розробляючи шляхи підвищення конкурентоспроможності 
готельних підприємств важливо враховувати найпотужнішими конкурентні 
переваги даного типу підприємств:

- місце розташування;
- визначення додаткових послуг;
- цінова політика номерного фонду;
- наявність активної маркетингової політики;
- унікальні активи, якими володіє підприємство;
- наявність дисконтної програми або спеціальних програм [3, c. 145].
Таким чином, існуюча конкуренція на ринку товарів та послуг виступає 

вагомим стимулом для удосконалення підприємств, а використання зазначених 
методів, заходів та існуючих переваг допоможуть готельно-ресторанним 
підприємствам удосконалити сервісно-виробничу діяльність та зміцнити свої 
позиції у конкурентному середовищі. 
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WELLNESS І SPA ТУРИЗМ ЯК ОДИН ІЗ НАПРЯМКІВ ДИВЕРСИФІКАЦІЇ 
ДІЯЛЬНОСТІ ГОТЕЛЬНОГО БІЗНЕСУ

Однією із популярних та інвестиційно привабливих сфер в індустрії 
гостинності в Україні сьогодні є Wellness та послуги SPA. Подібний вид туризму 
поєднує в собі діагностичний туризм, оздоровчий туризм, лікувальний туризм.

Загальний тренд здорового образу життя, періодичного оздоровлення 
та підтримка імунітету сьогодні не втрачає своєї актуальності. Постійний стрес, 
стрімкий темп життя, погіршення екології – всі ці фактори змушують шукати 
можливості для підтримки і відновлення психічної рівноваги, здорового тіла, 
привабливої зовнішності. Попит на Wellness і SPA послуги постійно зростає [1].

За даними Global Wellness Institute (GWI), в даний час глобальна Wellness 
економіка оцінюється в 4,5 трлн дол. США (дані за 2018 рік). Wellness індустрія 
становить 5,3 відсотка світового валового продукту.

Серед 10 проаналізованих оздоровчих ринків лідерами зростання доходів 
у 2015–2017 рр. (на рік) були SPA індустрія (9,8%), Wellness туризм (6,5%) та 
Wellness нерухомість (6,4%). При цьому сектор SPA-послуг складає 119 млрд дол., 
а Wellness послуги 639 млрд. дол., термальні / мінеральні джерела (56 млрд. дол.)

Wellness туризм, або оздоровчий туризм ― це ринок у 639 мільярдів доларів 
у 2017 році, який, за прогнозами, досягне 919 мільярдів доларів до 2022 року.

Оздоровчий туризм щорічно зростав на 6,5 відсотка з 2015–2017 рр., Більш 
ніж удвічі швидше, ніж загальний туризм (3,2 відсотка щороку, за даними 
Euromonitor).

У 2017 році було понад 149 000 SPA, які заробили 93,6 мільярда доларів 
США та працевлаштували майже 2,5 мільйона робітників.
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SPA сектор щорічно збільшувався на 9,9 відсотка з 2015-2017 рр., 
і, за прогнозами, він сягне 128 млрд. дол. у 2022 році. [2]

Популярність SPA-послуг серед проживаючих у готелях зростає з кожним 
днем. Результати дослідження BDO MG Hotels&Tourisme свідчать, що на вибір 
того чи іншого готелю у 65 % туристів впливає наявність у ньому SPA. [3]

На українському ринку готельних послуг SPA-індустрія існує більше 
10 років. У даний час SPA-індустрія в Україні не стандартизована, поняття SPA 
не легітимізовано жодним державним документом: ніде не прописано, які 
процедури відносяться до категорії SPA, жоден нормативно-правовий акт не дає 
офіційної класифікації SPA-послуг.

Позитивною тенденцією є зростання кількості SPA-готелів в Україні. Навіть 
у період економічної кризи відкриваються нові міські та заміські SPA-готелі. 
Проблемою залишається відсутність їх координації та узгодження з суміжними 
галузями – туристичною та транспортною. Однак, деякі готелі обрали правильну 
концепцію: знайшли вдале розташування та поєднали європейський сервіс 
з українською гостинністю.

Аналіз діяльності найуспішніших SPA-готелів України свідчить, що 
за кількістю потенційних природних багатств, придатних до використання 
в SPA-індустрії, Україна в змозі залишити позаду безліч країн Європи та Азії, 
але це можливо тільки за тієї умови, що потенціал країни буде реалізовуватися 
і комплексно розвиватися.

З формальної точки зору нині готель без SPA-комплексу не може 
претендувати на отримання 4–5*. Це вимога міжнародних готельних стандартів. 
Деякі готелі створюють так звані «SPA» тільки для того, щоб отримати ще одну 
«зірку», однак такі SPA окрім зірки дають готелю зіпсовану репутацію, тому що є 
непривабливими для клієнтів, не користуються попитом і з часом перетворюються 
на фінансовий «тягар» для готелю. На відміну від фіктивного SPA у готелі, дійсний
SPA це вишукана перевага у пропозиціях готелю. SPA дозволяє готелю отримати 
додаткові 40 % прибутку по відношенню до прибутку розміщення гостей. [4]

Ринок wellness і SPA розвивається в основному у великих містах 
або туристичних місцях з унікальними природними ресурсами. Так, найбільше 
SPA-центрів знаходиться в Києві, Харкові, Львові, Одесі, Дніпрі. Активно 
розвивається цей ринок в Західній Україні в курортних містах Трускавець, 
Моршин, Східниця, а також біля курорту Буковель. [5] Ці міста мають серйозну 
перевагу перед готелями у великих містах України ― унікальні природні ресурси: 
гори, термальні води, гірські річки, грязі, тощо. Проте створення атмосфери 
поєднання з природою, використання термальних вод технічно можливе майже 
у всіх регіонах України. Так атмосферу Карпатських чанів можна частково 
відтворити у заміських комплексах великих міст: Києва, Харкова, Полтави, 
Львову тощо. Такі рішення сьогодні можуть перерости у стратегічні проекти 
диверсифікації діяльності таких закладів гостинності з метою збільшення 
прибутків та покращення конкурентних позицій порівняно зі звичайними готелями, 
на території яких немає подібних видів послуг.

В Україні пожвавленню внутрішнього туризму також сприяють умови 
карантину та обмежень виїзду за кордон. Крім того, ми маємо найкращі базові 
можливості розвитку СПА: кліматичні умови, географічне положення, велика 
кількість мінеральних джерел.
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Потрібно відзначити, що внутрішній туризм в Україні розвивається 
швидкими темпами, так як у всіх немає фінансових можливостей для подорожей 
за межі та зростання патріотизму українців. Також власники SPA студій 
відзначають, що збільшується кількість клієнтів, які готові платити більше за якісні 
послуги, і якщо одні клієнти йдуть, то їм на зміну приходять нові. Стає більше 
клієнтів в сегменті «бізнес +»: кількість клієнтів в 2019 році зросло на 10-15%. 
Зростання попиту на оздоровчі послуги протягом останніх кількох років дозволив 
активно розвиватися ринку SPA і wellness. Основним конкурентом на ринку стали 
санаторії, які пропонують більш широкий перелік оздоровчих процедур. 
SPA-комплекси орієнтовані на кількість споживачів. Тому SPA в великих містах 
і місцях активного туризму найбільш популярні.[5]

Ці умови створили тенденцію, коли українці все частіше обирають для 
відпочинку місця, які пропонують вітчизняні заклади гостинної індустрії.

Вищевказані фактори сприяють розгляду даного напрямку діяльності, 
як комерційно привабливого. Таким чином, диверсифікація стратегії діяльності 
підприємств сфери гостинності (в першу чергу – готелів, заміських комплексів) 
у напрямку нового виду послуг wellness і SPA може стати серйозною конкурентною 
перевагою таких підприємств і мати позитивний вплив на розвиток індустрії 
гостинності в Україні.
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МЕТОДИЧНІ ПІДХОДИ ДО УДОСКОНАЛЕННЯ СИСТЕМИ 
КОНТРОЛІНГУ НА ПІДПРИЄМСТВАХ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
Глобальні зміни, які відбуваються сьогодні в економіці сфери гостинності, 

обумовлюють необхідність удосконалення існуючих та формування нових підходів 
до системи управління бізнесом. Задля вирішення проблем ефективності розвитку 
та економічного зростання підприємств готельно-ресторанного бізнесу сьогодні 
увагу слід приділяти саме аспектному та методологічному удосконаленню 
системи контролінгу.

В сучасних умовах функціонування бізнесу мало не кожне вітчизняне 
підприємство стикається з проблемою впровадження та реалізації власної 
стратегії, зокрема і через те, що на різних рівнях управління виконуються різні 
функції та окреслюються окремі цілі, які доволі часто не корелюються та не 
співвідносяться ні із стратегічною метою функціонування підприємства, а ще 
частіше не відповідають вимогам та реаліям бізнес-середовища. Саме тому 
актуальною окреслюється проблема забезпечення координації інформаційних 
підсистем системи управління підприємством заради підвищення дієвості та 
ефективності управління щодо розробки і прийняття альтернативних рішень 
для досягнення цілей підприємства. 

У процесі впровадження та застосування контролінгу на підприємстві 
варто акцентувати увагу на інструментах та методах контролінгу. На думку 
зарубіжної професорки Т. Шешукової, методи контролінгу знаходять своє 
вираження в сукупності конкретних інструментів, що дозволяють практично 
реалізувати мету контролінгу [7].

Схоже пояснення наводить В. Ковальов, трактуючи метод як спосіб 
досягнення мети контролінгу, що складається з сукупності прийомів теоретичного
і практичного пізнання об’єкту контролінгу. З точки зору В. Ковальова, методи 
контролінгу виражаються як сукупність конкретних інструментів, що дозволяють
на практиці реалізувати мету контролінгу [3]. 

Отже, методи контролінгу – це сукупність дій, організованих для досягнення 
певної мети. А інструменти контролінгу – це сукупність дій, спрямованих на 
виконання конкретного завдання. Таким чином, можна сказати, що метод 
включає в себе певний набір інструментів, за рахунок яких досягається певна 
мета підприємства [6]. 

Під інструментом контролінгу розуміють конкретну сукупність знань, 
оформлену, як правило, у методику вирішення того чи іншого завдання [4]. 
На думку деяких авторів, склад інструментів може бути зміненим залежно від 
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визначеного підприємства (виробничого, страхового, кредитного) та його розмірів 
та структури управління [2]. За трактуванням інших поділ може здійснюватися
на загальноекономічні, загальнометодологічні (спостереження, порівняння, 
групування, аналіз, тенденційний аналіз, синтез, систематизація, прогнозування) та 
специфічні [5]. Залежно від функціональної сфери їх застосування, інструменти 
контролінгу можна застосовувати в зовнішньому середовищі, маркетингу та 
збуті, забезпеченні ресурсами, виробництві, логістиці, інвестиціях, інноваційній 
діяльності та інших сферах діяльності підприємства [1]. 

Контролінг являє собою цілісну систему або певний механізм, у межах 
якого умовно розмежовують дві важливі складові: стратегічну та операційну. 
В практичний діяльності підприємств готельно-ресторанного бізнесу простежується
досить тісний взаємозв’язок між оперативним та стратегічним контролінгом: 
оперативне планування залежить від стратегічного, одночасно формуючи 
імпульси для зміни стратегічної спрямованості розвитку підприємства. 

Не зважаючи на окреслений аспект цілковитої взаємозалежності 
і взаємозв’язку стратегічного та оперативного контролінгу між собою, для 
кожного із них характерні свої напрямки, завдання я цілі. У розрізі стратегічного 
контролінгу здійснюється забезпечення ефективного функціонування підприємства, 
відстежування окреслених цілей його зростання та формування стійких 
конкурентних переваг у довгостроковій перспективі. Стратегічний контролінг 
має власні інструменти, якими забезпечується оцінювання ефективності діючої 
стратегії підприємства, визначення сильних та слабких сторін зовнішнього та 
внутрішнього середовища для реалізації та коригування діючих стратегій 
підприємства.

Серед великої кількості інструментів стратегічного контролінгу доцільно 
виділити основні, які є актуальними в сучасних бізнес-умовах та активно 
використовуються на підприємствах готельно-ресторанного бізнесу: це зокрема 
бенчмаркінг, SWOT-аналіз, PEST-аналіз, аналіз конкурентних переваг за Портером, 
портфельний аналіз, Balanced Scorecard («збалансована система показників»), 
аналіз вивчення потенціалу, аналіз стратегічних відхилень та аналіз ризиків 
тощо.

На відміну від стратегічного контролінгу, результат функціонування 
оперативного контролінгу спрямований на забезпечення ефективної реалізації 
його цілей, шляхом створення релевантної системи управління. Це дозволяє 
досягти оптимізації співвідношення «витрати-прибуток». За допомогою 
інструментів, які використовує оперативний контролінг, у бізнесі отримують 
інформацію про необхідність самокоординації в межах, які встановлюються 
діяльністю операційного рівня. Завдяки інструментарію оперативного контролінгу, 
можливо усунути фактичні проблеми, які виникають у постачанні, виробництві 
та реалізації.

Відповідно до методологічного інструментарію оперативного контролінгу, 
на нашу думку, найдоцільніше віднести маржинальний аналіз (CVP-аналіз), 
АВС-аналіз, аналіз знижок, аналіз об'єму замовлень, аналіз точки беззбитковості, 
управління запасами, функціонально-вартісний аналіз, аналіз відхилень фактичних
результатів від планових, бюджетування та комплаєнс-контроль.
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Отже, для удосконалення системи контролінгу на підприємствах готельно-
ресторанного бізнесу необхідно забезпечувати взаємозв’язок практично між усіма 
сферами діяльності підприємств, тому необхідно застосовувати інструменти 
стратегічного та операційного контролінгу в симбіозі для досягнення кращого 
результату. Це дасть змогу поліпшити ефективність функціонування підприємства, 
краще оцінювати потенційні можливості та загрози на внутрішньому та
зовнішньому середовищах, швидше реагувати на зміни в економіці та, відповідно, 
діяти на випередження в сучасних умовах розвитку готельно-ресторанного бізнесу, 
що є нині актуальним та необхідним, щоб забезпечити фінансову стійкість та 
конкурентоспроможність підприємства.
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ОБСЛУГОВУВАННЯ ГОСТЕЙ З ОСОБЛИВОСТЯМИ ХАРЧУВАННЯ 
В ЗАКЛАДАХ РЕСТОРАННОГО ГОСПОДАРСТВА: 

ВІТЧИЗНЯНИЙ ТА ЗАРУБІЖНИЙ ДОСВІД
Величезна увага людини приділяється здоров’ю. Скрізь говорять про 

необхідність вести здоровий спосіб життя: дотримуватися режиму сну, 
підтримувати водний баланс, займатися спортом, і правильно харчуватись. 
І якщо спортом займаються не всі, то правил здорового харчування дотримується
все більша кількість людей. І це не дивно, адже харчування є невід’ємною 
складовою здоров’я. 

Також останнім часом постійно збільшується відсоток людей, які змушені 
дотримуватися певних дієт та обмежень саме через власні особливості організму: 
діабетики, алергіки, особи з целіакією та ін. 

Діабетики – люди, хворі на цукровий діабет. Тобто ті, що мають стійке 
підвищення рівня глюкози в крові через абсолютну або відносну недостатність 
гормону інсуліну. Діабетична дієта – це режим здорового харчування, який 
багатий поживними речовинами, але містить невелику кількість жирів і цукрів. 
Основними продуктами харчування є фрукти, ягоди, овочі та цільні зерна. Саме 
ця дієта є найліпшим варіантом харчування для більшості людей.

Алергіки – група людей, імунна система організму яких дає реакцію на 
певні харчові продукти. Виключення їх з раціону дозволяє знизити ймовірність 
загострень захворювання, однак при непереносимості відразу декількох 
продуктів раціон хворого стає дуже обмеженим і часто стає причиною нестачі 
багатьох корисних речовин. Більше 160 продуктів харчування можуть викликати 
алергічні реакції, однак найчастіше це злакові вироби (містять глютен), молюски та 
ракоподібні, яйця, риба, арахіс, соя, молочні продукти та горіхи.

Глютен-фрі (безглютенова дієта) – це раціон осіб із целіакією, харчовою 
алергією на злаки, гіперчутливістю до глютену без целіакії, а також у разі 
патологій, генетично споріднених із целіакією, герпетиморфним дерматитом, 
автоімунним тиреоїдитом, цукровим діабетом 1 типу, аутизмом. На сьогодні 
доведено вплив глютену на загострення проявів аутизму. Безглютенове 
харчування передбачає вживання продуктів, які не містять пшеничне борошно 
та злаки з глютеном. 

Також до особливих систем харчування можна віднести вегетаріанство та 
веганство.

Вегетаріанці – особи, харчування яких передбачає відмову від м’ясної їжі 
(червоного м’яса, м’яса птиці, морепродуктів і м’яса будь-яких інших тварин). 
Однак вегетаріанці можуть вживати молочні продукти і яйця. Існує кілька 
варіацій вегетаріанської дієти: 
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˗ ово-вегетаріанство – з продукції тваринного походження вживаються 
лише яйця; 

˗ лакто-вегетаріанство – виключення з раціону м’яса, риби, яєць, але 
дозволяється вживання молочних продуктів;

˗ лакто-ово-вегетаріанство – з продукції тваринного походження 
вживаються лише молочні продукти та яйця;

˗ полотаріанство – споживання лише домашньої птиці і уникнення інших 
видів м’яса.

Веганство – більш сувора форма вегетаріанства. Вегани виключають 
вживання в їжу або використання в побуті будь-яких продуктів тваринного 
походження. Самі вегани характеризують веганство як спосіб життя, який 
прагне максимально виключити всі форми експлуатації та жорстокості до 
тварин з метою споживання їх в якості їжі, одягу, тощо.

У багатьох країнах світу вже досить давно працюють заклади, адаптовані 
під ці групи людей. Наприклад, у Польщі меню багатьох ресторанів і продуктові
лінійки магазинів пропонують для людей з особливостями харчування певні 
страви чи продукції. В Україні ж, якщо такі позиції вдається знайти, коштують 
вони, як правило, вдвічі дорожче класичних варіантів.

У Барселоні, для людей, які дотримуються безглютенової дієти або 
з діагнозом целіакія, відкритий ресторан «Copasetiс». Концепція закладу – оrganic
comfort food з екологічно раціональним підходом. Страви з меню ресторану 
можна вживати гостям з непереносимістю лактози чи глютену, з різними 
видами харчової алергії. Для приготування страв використовуються лише
фермерські та екологічно чисті продукти.

В Берліні вражаюча кількість ресторанів для веганів – 471 заклад. 
В цьому місті також знаходиться перша в світі вулиця, присвячена речам без 
тваринного походження – Schivelbeiner Strasse, відома як Vegan Avenue. Також 
тут знаходиться найбільша в світі мережа вегетаріанських магазинів «Veganz».

Амстердам – найбільш вегетаріанське місто в Європі за кількістю веганських
закладів ресторанного господарства по відношенню до чисельності населення. 
Це місто, відоме своїм бургером Dutch Weed зробленим з водоростей, а також 
іншими популярними місцями, наприклад, як «Mr and Ms Watson», що відомий 
своїми крафтовими веганськими сирами.

В Лондоні живе блогер Елла Вудворд, чиї вегетаріанські кулінарні книги 
захопили світ в 2015 році, а її продукти є у всіх національних супермаркетах. 
Також тут проходить «VegFest» – найбільша веганська подія в Європі [1].

Страви з меню французького ресторану «Mon Histoire dans l'assiette», що 
в Ліоні, не містять небезпечних харчових алергенів, а також різних харчових 
добавок: барвників, ароматизаторів, емульгаторів і консервантів. Страви, які 
пропонуються в цьому ресторані, готують з органічних продуктів, а такі 
продукти як яйця, ракоподібні, горіхи, арахіс, соя, кунжут, селера, люпин, 
гірчиця зовсім не використовуються для приготування страв. Основа меню -
місцеві сезонні продукти, склад кожної страви ретельно розписаний, а кухарі 
володіють базовими знаннями в області алергії [2].
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В Україні далеко не всі заклади ресторанного господарства адаптовані під 
гостей з особливостями харчування, але вони мають прагнути до цього. Проте, 
не можна сказати, що таких закладів не існує взагалі. В різних містах України 
все частіше відкриваються ресторани, кафе та кондитерські, повністю адаптовані
під потреби відвідувачів з особливостями харчування, або ж ті, що містять 
в меню такі страви.

Наприклад, у Львові працює кафе «Смаколик», де готують страви лише 
з натуральних продуктів і технологічно просто – на пару, відварюють та 
запікають у печі. В прочесі приготування не використовуються сіль та приправи,
аби зберегти натуральний смак та корисні властивості продуктів. В закладі 
пропонують тістечка без борошна, випікають кукурудзяний, трав’яний, гречаний
хліб, а також приймають індивідуальні замовлення від гостей на приготування 
страв відповідно до вимог будь-якої дієти.

У меню вегетаріанського арт-кафе «Green» відсутні страви із риби, м’яса 
та яєць. Вся їжа відповідає принципам здорового харчування.

Велика кількість спеціалізованих закладів ресторанного господарства для 
веганів та вегетаріанців відкрита у Києві. Найпопулярніші серед них – «Vegano 
Hooligano», «ILIVE» «Orang+utan», «Avocado Café», «Organic Cafe Glossary», «TRI», 
«VEGI Street», «SkyArtCafe», «Імбир», «NebO's», «Eco Buffet» та інші [3].

«One Planet» називають «першим веганським кафе України». Основними 
позиціями меню даного кафе є тортильї з веганськими сирами, бездріжджовий 
пиріг з тофу та шпинатом і солоний «Наполеон» [4].

Кондитерська «The Rawlands» виготовляє десерти без додавання борошна, 
яєць, цукру і молочних продуктів. А єдина в країні кето-кондитерська Максима
Горіна «KETO KETO» не використовує ще й мед та сухофрукти.

В Одесі відкрите кафе «Зелень» - власники цього ресторану називають 
його «екотериторією». У меню – страви італійської, французької, східної 
і авторської кухонь без використання продуктів тваринного походження. Так як 
гостями ресторану є не лише вегетаріанці, а й вегани, в меню вказується 
використання яєць, молока і спосіб термообробки.

Сімейна кав’ярня «Milky Day» у Чернігові для веганів і всіх, хто 
дотримується принципів здорового харчування, пропонує лінійку особливих 
десертів без глютену, лактози та цукру.

В м. Суми є кондитерська «La Fit Bakery», що готує низькокалорійні 
десерти без використання цукру, глютену та лактози, тож підходить для веганів 
та діабетиків.

Загальний тренд здорового харчування і далі набиратиме обертів, 
створивши цілу індустрію: починаючи з супермаркетів, які пропонують 
безлактозні і безглютенові продукти поряд із фермерськими, служби доставки 
їжі, які доставляють спеціальні щоденні раціони здорового харчування 
і закінчуючи спеціалізованими ресторанами та тими, що пропонують в меню 
цілі healthy-розділи.
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ЯКІСТЬ ПОСЛУГ – ЯК ФАКТОР КОНКУРЕНТОСПРОМОЖНОСТІ 
ІНДУСТРІЇ ГОСТИННОСТІ ПРИ ВЗАЄМОДІЇ 

ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННИХ І ТУРИСТИЧНИХ ПОСЛУГ

Початок ХХI століття характеризується яскраво вираженою тенденцією 
входження України у світові глобалізаційні процеси.

З-поміж іншого, вони характеризуються підвищенням якості послуг, 
зокрема в індустрії гостинності. У ринкових умовах зусилля товаровиробників 
спрямовані на задоволення попиту споживачів, які в процесі вибору товару 
керуються його якісними характеристиками. А саме поняття «якості» – при 
цьому стає чи не найголовнішим показником її конкурентоспроможності. 

Конкурентоспроможність підприємства розглядають як його здатність 
здійснювати свою діяльність в умовах ринкових відносин і одержувати при 
цьому прибуток, достатній для науково-технічного удосконалення виробництва, 
стимулювання працівників і підтримки продукції на високому якісному рівні. 
Це відносна характеристика, яка відображує відмінності в розвитку даної фірми 
від конкуруючих фірм за ступенем задоволення потреби споживачів.

Визначимо ознаки конкурентоспроможності підприємства з позицій різних
учасників ринкових відносин

- для споживачів – здатність задовольняти їх потреби;
- для конкурентів – це здатність випускати товари і послуги, які

відповідають вимогам світових і внутрішніх ринків, та створювати умови 
зростання потенціалу конкурентоспроможності;

https://life.nv.ua/ukr/food-drink/11-krashchih-mist-jevropi-dlja-veganiv-
https://pro-biznes.com.ua/nezvichajni-
https://eventukraine.com/
https://www.the-village.com.ua/village/
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- для суб’єктів ринку (партнерів) – це здатність виробляти конкурентну 
продукцію і створювати умови для зміцнення конкурентоспроможного 
потенціалу підприємства на основі інноваційних факторів зростання.

За результатами соціологічного опитування, проведеного Всеукраїнською 
Асоціацією Туристичних Операторів в 2019–2020 роках, більше тисячі споживачів
індустрії гостинності – було досліджено, що 90% з них, головним надбанням 
останнього десятиліття вважає широкі можливості права вибору потенційних 
туристичних і готельно-ресторанних послуг.

Природно, що на процес вибору в ринкових умовах завжди впливає якість 
товару. В процесі роботи ми прийшли до висновку, що не є виключенням 
і якість послуг (як товару) у сфері туризму, готельно-ресторанного обслуговування.

В сучасному поколінні українців, за рахунок процесів євроінтеграції та 
активного входження України у світову спільноту, відомі і доступі міжнародні 
стандарти якості сервісних послуг. Їх пізнання – це, без перебільшення, 
революційний процес галузі сфери обслуговування. З моменту запровадження 
в Україні ринкових відносин пройшло близько тридцяти років (що співзвучно 
з періодом незалежності України), а її населення вже пройшло шлях від 
споживання традиційного раніше «радянського сервісу» – до пізнання новинок 
і стандартів найсучасніших технологій. Сьогодні в Україні представлені практично
всі світові бренди готельних комплексів (в тому числі Radisson, Hilton, 
InterContinental, Hayat, Fairmont, Ibis та інші), відбулося технологічне 
перезавантаження ресторанної сфери, і сформувалася новітня культура 
споживання ресторанної послуги (місто Київ за багатьма світовими рейтингами 
посідає провідне місце в системі гастрономічного туризму). В числі туроператорів
в Україні почали функціонувати такі всесвітньо відомі компанії як Coral Travel, 
Anex Tour та інші. Докорінно змінилася географія закордонних подорожей 
українців. Їм стали доступними майже всі існуючі у світі туристичні маршрути 
і туристично-рекреаційні зони. 

Право вибору, що обумовлюється даною характеристикою логічно потребує
необхідності постійного зростаючого фактору якості послуг.

В результаті дослідження літературних джерел виявлено, що якість послуг –
це відповідність надання послуг очікуваним або встановленим стандартам. Таким 
чином, стандарти, їхня реальна форма і зміст є критерієм якості обслуговування 
в готелі, ресторані, в цілому, у туристичній фірмі. Критерій оцінки якості наданої 
послуги для споживача – це ступінь його задоволення, тобто відповідність 
отриманого та очікуваного.

Модель сприйняття споживачем якості послуг складається із наступних 
складових: 

- базова якість;
- необхідна якість;
- бажана якість.
Базова якість представляє комплекс тих властивостей і параметрів послуг, 

наявність яких споживач вважає обов’язковим.



171

Необхідна (очікувана якість) – це сукупність технічних і функціональних 
характеристик послуги. Їх наявність свідчить про те, на скільки послуга 
відповідає тому, що було заплановано виробником.

Бажана якість – надає для споживача несподіваність цінності пропонованої
послуги, про наявність яких він міг тільки припускати. Особливість бажаних 
показників якості полягає в тому, що споживач (гість, турист) не вимагає їх, 
при цьому наявність таких бажаних характеристик у пропонованої послуги 
клієнт оцінює високо. 

Для задоволення потреб гостей (клієнтів) важливе значення має типологія 
елементів обслуговування. Якість надання послуг приймається споживачем 
з урахуванням наступних чотирьох груп елементів обслуговування:

- критичні;
- нейтральні;
- ті, які приносять задоволення;
- ті, які розчаровують.
Критичні елементи відображають головні фактори безпосереднього впливу

готельно-туристичного комплексу на поведінку споживача, ці елементи засновані
на мінімумі стандартів. Критичними являються тому, що в залежності від 
досягнення мінімальних стандартів, вони викликають або позитивну або 
негативну реакцію.

Нейтральні елементи не мають прямого впливу на оцінку якості послуг. 
Вони формують загальне уявлення про якість послуг і культуру обслуговування.

Елементи обслуговування, які приносять задоволення можуть викликати 
вдячну реакцію споживача. 

Елементи обслуговування, які розчаровують – це ті, що викликають 
негативну реакцію гостей, туристів. Це відбувається в тому випадку, коли 
функції обслуговування виконуються з відхиленням від встановлених мінімальних
стандартів, в результаті чого гості (туристи) відчувають певні незручності та 
дискомфорт. 

В контексті формування стратегії про якість послуг – як фактор 
конкурентоспроможності індустрії гостинності ми прийшли до висновку, що 
в однаковій мірі зацікавлені готельно-ресторанні комплекси та туристичні фірми. 
Саме тому постановка проблеми є надзвичайно актуальною і своєчасною.
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ОСОБЛИВОСТІ ДОСТАВКИ КУЛІНАРНОЇ ПРОДУКЦІЇ 
З РЕСТОРАНІВ

На сьогоднішній день майже кожний ресторан має послугу з доставки їжі 
на офіс або додому. У сучасних реаліях, а особливо враховуючи глобальну 
пандемію COVID-19, тренд на доставку підхопили багато ресторанних 
підприємств. Це стало затребуване тому, що доставка стала єдиним способом 
для споживача відпочити від щоденної рутини готування вдома і скуштувати 
ресторанну їжу та єдиним способом виживання ресторанного бізнесу не тільки 
в Україні, а і в усьому світі.

Сьогодні достатньо лише оформити замовлення на сайті або зателефонувати 
безпосередньо до ресторану і вже за якусь годину будуть доставлені додому або 
до офісу вишукані страви, приготовані професіональними кухарями.

Процес доставки починається з оформлення замовлення. Найпростіше це 
зробити через сайт ресторану з подальшим передзвоном оператора для 
уточнення замовлення. На сайті повинен бути окремий розділ доставки, де 
розписані всі особливості та є меню доставки. Також там потрібно розмістити 
форму замовлення, у якій клієнти будуть заповнювати данні необхідні ресторану
для доставки – номер телефону, ім’я, електронна пошта, адреса доставки, 
бажано залишити поле для коментарів щодо замовлення, оскільки можливо 
клієнт хоче замовити страву без якогось компоненту через алергію. Якщо 
ресторан не мережевий і у нього не має власного сайту, то краще буде його 
зробити, оскільки таким чином можна привабити більше потенційних клієнтів [1].

Не можна забувати і про можливість зробити замовлення по телефону, 
оскільки клієнт може не захотіти заповняти форму або просто не мати 
можливості це зробити і йому буде зручніше продиктувати замовлення в усній 
формі. Найкращим рішенням буде створення call-центру. Завдяки цьому можна 
буде максимально ефективно приймати замовлення та розподіляти навантаження
між всіма закладами. У випадку окремого, не мережевого ресторану, з’ясування 
всіх нюансів замовлення, стоп-листу та часу доставки покладається на менеджерів
у самому закладі [3].

Оператор call-центру повинен бути привітливою ввічливою людиною, що 
спроможна владнати будь які конфлікти, які можуть виникнути. Приємне 
враження від всього закладу може залежати від цієї бесіди між оператором 
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і клієнтом. Оператор повинен досконало знати меню ресторану та бути 
спроможним відповісти на будь які запитання клієнта. У разі неможливості 
надання необхідної інформації – це буде поганим іміджем закладу і може 
закінчитись втратою клієнта, чого допустити ніяк не можна. Непоганою 
практикою буде записувати розмови операторів для подальшого аналізу 
і роботою над помилками [1].

Вище вказані методи замовлення вже перевірені часом і не раз доводили 
свою ефективність. 

Важливим методом розширення клієнтської бази є реклама даної послуги. 
Рекламу можна розмістити на рекламних щитках, у метро або іншому 
громадському транспорті, де обов’язково потрібно розташувати адресу сайту, 
де можна подивитись меню доставки, а також номера телефонів за якими 
можна зробити замовлення. Не можна обходити стороною і соц. мережі, бажано 
навіть вести сторінку закладу, де регулярно викладати новини ресторану, 
інформацію про знижки та багато іншого. Ще одним способом розповсюдження 
реклами буде розсилка на електронну пошту, яку клієнти залишали у формі 
замовлення на сайті та смс розсилка на телефон.

Необхідно стежити за тим, щоб на сайті у розділі «Меню» завжди була 
актуальна інформація. Будь-які зміни у складі страв, цінах, способах оплати або 
акційних пропозиціях повинні бути зразу ж зафіксовані. Вводити клієнта 
в оману через недбале ставлення може сильно розізлити клієнта і відбити 
у нього будь яке бажання повернутись до цього закладу [2].

Для найшвидшої доставки страви також повинні готуватись максимально 
швидко та якісно. Ідеальним варіантом було б використовувати дві команди 
кухарів: перша працює виключно із замовленнями в ресторані, друга –
замовлення на доставку. Нажаль в Україні у більшості ресторанів така практика 
не застосовується з декількох причин:

- заклад працює переважно на доставку (наприклад Domino`s Pizza);
- заклад працює переважно на торгівельну залу, а доставка є скоріше 

додатковим варіантом;
- керівництво закладу не може дозволити другу команду з фінансових 

причин;
- заклад ресторанного господарства не має послуги доставки або 

користується сторонньою компанією (Glovo, Raketa, Boltfood та ін.)
Необхідно слідкувати за зовнішнім виглядом страв. Кожна страва 

повинна виглядати так само, як і на фото. Враження клієнта будуть зіпсовані, 
якщо він буде очікувати ідеальну на вигляд страву, яку він побачив у меню, 
а натомість йому привезуть щось, що виглядатиме зовсім інакше, тим самим 
порушуючи його очікування і враження про заклад, що також може стати 
фатальним для його зацікавленості у подальших замовленнях у цьому закладі.

Важливим чинником є правильна упаковка страв, оскільки в іншому 
випадку вона має всі шанси втратити свій товарний вид і всі зусилля 
по її приготуванню будуть змарновані. Запаковувати страви слід у пластикові 
упаковки з міцного матеріалу, або у паперові – екологічно чисті. Гарячі страви 
повинні запаковуватись у термічну упаковку. Також обов’язковим елементом 
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є термосумки, за допомогою яких страви зберігатимуть необхідну температуру 
до самого місця призначення. Не рекомендується зберігати холодні та гарячі 
страви поряд в одній сумці, а також страви із сильно вираженими ароматами [1].

Швидкість доставки повинна бути в пріоритеті, оскільки це найкращий 
спосіб залишити позаду всіх конкурентів. На сьогоднішній день середній час 
доставки становить 1 годину з моменту замовлення, хоча багато закладів 
стараються доставляти страви у межах 30-40 хвилин.

Також хочеться відмітити такі служби як Glovo, Raketa, Boltfood та інші 
сторонні служби, які організовують доставку з ресторанів, які не мають власної 
служби доставки. Недоліками цього методу буде нестабільність можливості 
замовлення через недостачу кур’єрів, а також недотримання ними деяких вище 
вказаних норм доставки.
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КОКТЕЙЛЬНІ БАРИ В ТУРИСТИЧНИХ ГОТЕЛЯХ
Коктейльні бари – це місце куди люди йдуть за новими враженнями, 

новими відчуттями, можливо смаковими або фізичними. Такі бари почали 
набирати популярність приблизно після 2015 року, вже тоді почали 
відкриватись перші заклади з неймовірно великою коктейльною картою на той 
час, що не могло не шокувати відвідувачів. Очі розбігаються по усьому меню, 
за барною стійкою бармен показує шоу з коктейлів. 

Одним з перших барів у мережі !FEST був коктейль-бар «Opera Undeground» 
у центрі Львова. В оновленому закладі витримали концепцію підземелля 
Львівської національної опери. Надихались світом академічного театру та 
збирали елементи декору в майстернях Львівської опери. Тепер у її підземеллі 
будуть відбуватися вечірки з діджеями та коктейлями. Окрім класичних коктейлів, 
є 20 напоїв, які подаватимуть в унікальних предметах: у вогнегаснику, в художній 
палітрі та навіть у моторі від мотоцикла [1].

https://dengodel.com/
https://rb.ru/story/deal-fails/
https://hochu.ua/cat-afisha/novosti/article-50892-ukrainskie-servisyi-dostavki-edyi-


175

Коктейльні бари почали свій розвиток в Україні. Вони відкриваються 
майже всюди, в історичних зонах міст, в центрах, в торгово-розважальних 
центрах, як самодостатні заклади, а також у готелях.

Гості готелів могли спокійно ввечері вийти з номеру, спуститись до такого
бару та провести там час. Адже це не просто бар в якому можна випити тільки 
те що зазвичай роблять в класичних барах, а дізнатись про нові смаки змішаних 
алкогольних напоїв, нові види алкоголю, історії цих коктейлів і багато чого 
іншого.

Коктейльні бари в туристичних готелях мають гарний потенціал. Адже 
їх можуть відвідувати не лише гості готелю, але й люди з вулиці, що збільшує 
потік людей.

Також в таких барах можна організовувати різні шоу та вечірки для 
гостей готелю, що буде великим бонусом до проживання в такому готелі.

Такий бар має перевагу розташування в готелі тим що, якщо гостi готелю 
ввечері не хочуть виходити шукати заклад у мiстi, а відпочити вiдповiдно 
хочеться, в них є змога гарно провести час та випити безпосередньо в готелі, 
що економить їх час та кошти на дорогу.

Приклади таких барів майже по всьому світу:
- «Le Bar du Bristol» в готелі «Le Bristol Paris» (Париж, Франція);
- «Bourbon Bar» в готелі «InterContinental Buckhead Atlanta» (Атланта, 

США);
- «Frank’s» в готелі «Hotel Arts Barcelona» (Іспанія);
- «Clive’s Classic Lounge» при готелі «Chateau Victoria Hotel & Suites» 

(Канада);
- «The Librarian» Library Bar в готелі «The Lanesborough» (Лондон, Велика 

Британія);
- «Distil» в готелі «Lebua» (Бангкок, Тайланд);
- «Parlour Lane Roasters» в готелі «QT Sydney» (Сидней, Австралія) [2].
Коктейль-бар пропонує великий вибір напоїв, включаючи коктейлі та 

мікси. Карта повинна бути розроблена професійними коктейль-мейкерами, 
а процес їх приготування і подачі доведений до досконалості – робота бармена 
може перетворитися на справжнє шоу. У карті повинні бути як класичні, 
традиційно затребувані коктейлі, так і ексклюзивні, розроблені саме в даному 
закладі, - це показник престижу бару. Бажано передбачити можливість готувати 
будь-які змішані напої за бажанням гостя.

Асортимент бару повинен бути підібраний таким чином, щоб спиртні 
напої, що входять до складу коктейлів, були цікаві гостям і в чистому вигляді. 
В карту може бути включені кілька ексклюзивних сортів пляшкового пива, 
а так само чай і кава. Навчання барменів професії бариста дозволить одночасно 
підвищити рівень кавового сервісу в барі і запропонувати гостям оригінальні 
коктейлі на основі кави і алкоголю [4].

Барна стійка повинна бути стаціонарної, так само, як і барне обладнання, 
в ньому має бути централізоване водопостачання, внутрішня і зовнішня 
обробка повинні відповідати високим стандартам. Необхідно оснастити барну 
стійку усіма аксесуарами: шейкерами, дозаторами тощо. Ціни в цьому типі 
барів зазвичай трохи вище, ніж в інших [3].
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Отже коктейльнi бари мають гарний потенцiал як окремий заклад так 
i при готелях загалом, тому що мають добре обслуговування, економлять час, 
можуть бути як додатковий вид розваг для проведення вiльного часу, слугують 
візитівкою готелю. Це все що потрiбно туристу або просто гостеві готелю.
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КОНЦЕПЦІЇ ЗАКЛАДІВ ГОСТИННОСТІ
На сьогодні у світі ринок з надання послуг короткострокового проживання, 

відпочинку та туризму перебуває у стадії інтенсивного розвитку, зокрема такі 
міста, як Сінгапур, Лондон, Токіо, Дубай, йдуть першими в розробленні та 
застосуванні інноваційних, цікавих рішень та концепцій. Що стосується нашої 
держави, а саме столиці – міста Київ, то є певні проблеми у готельній сфері. 
Однією з них є нестача всебічного розмаїття підходів до надання готельних 
послуг. Ця проблема сильно впливає на туристичну зацікавленість містом, 
а у результаті на економічні показники як підприємств, так і міста у цілому.

Великий спектр вибору на ринку, що надається користувачеві послуг – це 
те, що допомагає збільшити конкуренцію і в свою чергу надає можливості 
в ростi якості продукту, що надається споживачу, а також встановленні 
інноваційних прийомів у веденні бізнесу. На сьогоднішній день ринок 
підприємств гостинності Києва перебуває у постійному розвитку. Поштовхом 
для цього в останні роки ставали події загально європейського масштабу, які 
приймала столиця, до прикладу: чемпіонат з футболу «ЄВРО» (у 2012 році); 
пісенний конкурс «Євробачення» (у 2017 році); фінал футбольного турніру 
«Ліга Чемпіонів» (у 2018 році). За цей час відкрилась чимала кількість 
підприємства готельно-ресторанного бізнесу, серед них лише поодинокі 
випадки унікальних чи інноваційних закладів, що вписуються у світові тренди 
цієї сфери.

https://www.the-village.com.ua/village/food/food-news/281455-pershiy-kokteyl-bar-
https://lux-trip.ru/luchshie-baryi-mira-i-samyie-luchshie-
https://new-hotel.ru/site/hotel-
https://www.restorator.ua/post/
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Як приклад готелю столиці із цікавою подачею послуги візьмемо «Monotel». 
Це мережа капсульних готелів, яка знаходиться на ринку з 2019 року.
Засновниками «Monotel» є Ганна Осипенко та Ксенія Чигаркіна. Особливою 
рисою готелів цієї мережі є те, що замість звичних номерів гостю пропонується 
зупинитися у капсулі стилізованій під космічну, яка завдовжки 2 метри 
20 сантиметрів. Одномісна капсула на одну ніч коштує 1.000 гривень [1]. Наразі 
працює два готелі цієї мережі, але враховуючи їх невелику площу (близько 300 м²),
вони не мають вплив на ринок. Унікальними у світі їх також не можна назвати 
так, як концепція була запозичена у японського готелю, що був відкритий 
у місті Осака ще в 1979 році.

Ще одним прикладом новизни для столиці є готель «IQ», який позиціонує 
себе як найсучасніший в місті на даний час. Його особливістю є оснащення 
технологією «Розумний Дім». Готель має 34 номери. Ціна за одну ніч становить
1.200 гривень [2].

Якщо ж дивитися на світові приклади то тут ми бачимо більш вільний 
політ фантазії у готельній індустрії. Так у Перу можна зняти кімнату розташовану
на скелі. Ціна за одну ніч складе – 8.500 гривень.

Будують готелі навіть як політичну акцію. Наприклад, у Віфлеємі, на кордоні 
між Ізраїлем та Палестиною з 2017 року працює готель «Walled Off Hotel», котрий 
відкрив відомий вуличний художник – Бенксі. У ньому 10 кімнат, а вікна 
виходять на бетонну стіну. Кожен номер в день одержує не більше 25 хвилин 
сонячного світла. Стіни деяких кімнат оформлені графіті Бенксі. У будівлі 
також знаходиться невеликий музей, присвячений стіні, яка розділяє Ізраїль 
і Палестинську автономію. Готель був відкритий до сторіччя «Декларації 
Бальфура» 1917 року, в якій Міністр закордонних справ Великобританії Артур 
Бальфур схвалив створення «Національного дому для єврейського народу» 
в Палестині. Мета меседжу – зруйнувати сформовані в ізраїльському суспільстві 
стереотипи по відношенню до палестинців. Ціна за одну ніч – 5.670 гривень [3].

В свою чергу у Нідерландах та Данії пропонують зупинитися на ніч 
всередині вантажних кранів, що розташовані у місцевих портах:

«Harbour Crane», місто Гарлінген. Ціна за ніч – 12.000 гривень [4]. 
«The Krane», місто Копенгаген. Ціна за ніч – 85.000 гривень [5].

Якщо порівнювати Київ зі світом, ми бачимо дуже різний рівень 
підприємницької майстерності у знаходженні небачених раніше концепцій в цій 
сфері та зовсім іншу суму коштів, яку власники просять у клієнтів за надання 
послуги з поселення у незвичних місцях із ефектним дизайном.

Пiдсумовуючи вищевикладене, можемо дiйти висновку, що столиця 
України зараз має певні проблеми у знаходженнi свого мiсця в світовому ринку 
туризму. Їх вирішення має бути головною метою діяльності усієї готельно-
ресторанної сфери міста. Розпочати роботу над цим потрiбно з пошуку вже 
існуючих цікавих місць на карті Києва, яких має бути чимало, враховуючи 
давню історію міста, і перевтілити їх у щось дійсно нестандартне та унікальне, 
з наступною потужною маркетинговою компанією існуючих та нових готельно-
ресторанних концепцій. 
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НОВІ РЕАЛІЇ РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ
У кінці 2020 року, як у світі, так і в державі відбулося певне пожвавлення 

економічної активності. Пом’якшення карантинних обмежень і перехід 
до адаптивного карантину сприяло уповільненню динаміки падіння ВВП. 
За базовим сценарієм міністерства розвитку економіки, торгівлі та сільського 
господарства України передбачається відновлення позитивного тренду 
розвитку економіки після значних втрат, спричинених пандемією COVID-19 
у світі у 2020 році, та прогнозується: зростання ВВП на рівні 4,6% у 2021 році, 
4,3% у 2022 році та 4,7% у 2023 році; індекс споживчих цін (грудень до грудня 
попереднього року) очікується на рівні 107,3% у 2021 році; збільшення 
реальної середньомісячної заробітної плати працівників – на рівні 12,1% 
у 2021 році; рівень безробіття у 2021 році – 9,2%, у 2022 році – 8,5%, 
у 2023 році – 8,0 відсотків. [1]

Тривалий час динаміка розвитку ресторанної індустрії показувала 
впевнені темпи зростання, однак пандемія, карантинні обмеження, падіння 
попиту на послуги внесли серйозні зміни в діяльність всій системи гостинності.

Сьогодні ресторанний бізнес продовжує перебувати в складних умовах 
роботи – кількість відвідувачів в закладах різко зменшується, заклади тимчасово 
закриваються або переформатуються в інший формат. Разом з тим, ринок
ресторанної індустрії не стоїть на місці, одночасно приходять креативні ідеї, 
втілюються нові проєкти.

Основним трендом теперішнього часу стала доставка і всі форми 
її прояву. Сьогодні заклади ресторанного бізнесу звертаються до доставки їжі 
як до способу підтримати свій бізнес і продовжувати обслуговувати 
відвідувачів, які залишаються вдома і працюють дистанційно.

https://monotel.space
https://iqhotel.ua
https://bigpicture.ru/benksi-otkryl-
https://www.havenkraan.nl
https://thekrane.dk
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Окремі власники приєднатися до агрегаторів, деякі створили для себе 
новій, власній, автономний напрямок бізнесу. Багато закладів інвестують 
у створення власних служб доставки їжі, організації корпоративного харчування, 
надання кейтерингових послуг споживачам.Також широко розвиваються 
аутсорсингові служби доставки готових страв, напоїв, напівфабрикатів (Glovo, 
UberEats та інші).

Подальша трансформація традиційного ринку закладів ресторанного 
господарства буде прискорюватися шляхом експоненціального зростання 
онлайн-замовлень. За словами експертів Morgan Stanley світовий ринок онлайн 
замовлень буде рости більш високими темпами, ніж традиційне споживання 
і вже у 2021 році частка онлайн замовлень перевищить традиційне споживання 
у 2 рази. За розрахунками компанії Morgan Stanley, до 2022 року онлайн 
замовлення можуть збільшитися до 11% проти 8% у 2018 році. [2]

Другий важливий тренд і виклик для рестораторів – це розвиток власних 
потужностей для постачання в рітейл готових страв, напівфабрикатів кулінарних
виробів власного виробництва. Рітейл сьогодні намагається співпрацювати 
з закладами ресторанного господарства, бо є додаткової можливості для 
покупців супермаркетів і ексклюзивної пропозиції у вітрині. Крім того, рітейлу 
нема потреби створення власній кулінарії, бо цю послугу закривають 
ресторани, кафе.

Зростаюча популярність фудхолів сьогодні один з найяскравіших трендів 
у сфері ресторанного бізнесу.Фудхолл це більш масовий, більш демократичний 
формат, який відповідає запитам молодого покоління – більш мобільного, 
відкритого до гастрономічних експериментів і він стає альтернативою фудкортам з 
широким асортиментам фастфудів.

За словами відомого київського ресторатора Дмитра Борисова формат 
фуд-холів поступово розгойдається і буде системним цілісним рішенням для 
тих гастропросторів, які зараз не працюють ефективно, наприклад, вони можуть 
прийти на зміну фуд-кортам в ТРЦ, де торговельні площі здаються в оренду 
різним операторам без глобального бачення того, який продукт потрібен 
споживачам.Фуд-холи концептуально можуть розв'язувати це питання.

Торгові центри стануть оновлювати свої фудкорти згідно з останньою 
модою, перетворюючи їх в сучасні гастро-маркети.

Тренд на здоровий спосіб життя, в останні роки сприяв розвитку 
ніші ресторанів і кафе здорової їжі, де власники у своїх концепціях роблять 
акцент на веганських, вегетаріанських, сироедческіх стравах, безглютенової 
їжі та просто на збалансованих по жирах, білків і вуглеводів позиціях. 
ЗОЖ-харчування – це величезний перспективний ринок. З'являються нові 
продукти, ресторани пропонують нові варіанти "здорових" страв і напоїв.

Тенденція до здорового способу життя відбивається на форматах закладів 
харчування. На зміну звичним фаст-фудам з калорійними стравами приходять 
заклади, де пропагується здорова їжа. Українська Salateira є прикладом такого 
закладів, яке спеціалізується на різних салатах, крем-супах, рибі. Технологічно 
це фастфуд здорової та якісної їжі з лінією роздачі та можливістю скласти свою 
страву із запропонованих інгредієнтів. "Це можливість стати не містечковою, 
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а дійсно великою міжнародною мережею закладів, – впевнений співзасновник 
Олександр Савілов, який робить ставку на франчайзинг як стратегічну модель 
розвитку своєї компанії. Фаст-фуди корисної їжі – традиційний формат для 
Європи та США.

Ще одна глобальна тенденція – скорочення споживання м'яса на користь 
овочів і м'ясних аналогів. Так, меню вегетаріанського кафе «Green» у м. Львів 
представлено вегетаріанськими, веганськими, сироїдскими, безглютеновими 
стравами та солодощами, які не містять цукор.

Елітні ресторани України позиціонують свою продукцію як продукцію 
здорового харчування, наголошуючи на тому, що не використовують у своїй 
діяльності напівфабрикатів, штучних сумішей тощо, пропонують дієтичне меню.

Надалі стратегія здорового харчування найбільш придатною буде у закладах
quick&casual (ринок фаст фуду середнього цінового діапазону), заклади такого 
типу є більш масовими, що дозволить популяризувати здорове харчування 
серед населення.

Продовжує зростати популярність тренд на етичне споживання.
Більшість закладів намагаються переходити на безвідходне виробництво, 

відмовитися від одноразових трубочок або скляночок і скорочувати кількість 
пластику, використовувати крафтові склянки, папір і серветки – з переробленої 
сировини, а трубочки – з натуральної соломи та картонні.

Українська компанія Lekorna, яка працює за європейськими стандартами 
харчової безпеки, з налагодженою системою взаємодії з корпоративними 
клієнтами в Україні та за її межами, створює різну вафельну продукцію у тому 
числі для продажу кави, порційних десертів або в якості їстівної тари для 
морозива, фруктів або мусу в кафе, барах, ресторанах, а також на шведських 
лініях. Такі держави як Польща й Індонезія експортують посуд з висівок 
і очерету, а мексиканський стартап BioFase займається виробництвом одноразових
столових приборів і трубочок з кісточок авокадо для боротьби проти 
одноразових пластикових і харчових відходів, які розкладаються протягом 
240 днів. І таких прикладів багато.
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ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ ТА ГОСТИННОСТІ 
В УМОВАХ ГЛОБАЛЬНОЇ ЦИФРОВІЗАЦІЇ

Туризм та індустрія гостинності є однією з найважливіших сфер 
економічної діяльності як для національних економік багатьох країн, так і для 
світової економіки в цілому. Процес проникнення цифрових технологій в усі 
сфери соціально-ринкової економіки призводить до глибоких трансформацій 
бізнес-процесів. В умовах цифрової економіки інформація стає одним з головних
чинників розвитку туристичної діяльності, де збір, передача та обробка інформації 
мають величезне значення при прийнятті рішень на всіх рівнях управління. Крім 
цього, глобальна цифровізація кардинально впливає на туристську діяльність, 
змінює принципи її організації, інформаційний супровід туризму і самого 
туриста.

Стрімкий розвиток цифрової економіки в світі забезпечує підвищення 
конкурентоспроможності держав, індустрій, підприємств. За даними ООН 
частка цифрової економіки в світовому ВВП становить від 4,5% до 15% [1].

При цьому, в умовах зростаючою цифровізації учасники туристичного 
бізнесу будуть змушені постійно впроваджувати новітні форми інформаційних 
технологій і платформ для придбання додаткових переваг і підвищення 
конкурентоспроможності своєї діяльності. Тому на сучасному етапі актуальним 
питанням є вивчення ключових тенденцій цифровізації туристської діяльності 
та оцінка їх впливу на розвиток індустрії туризму.

Основа процесу цифровізації в сучасних реаліях - це інтернет. Передача 
даних в глобальну павутину здійснюється через пристрої введення –
різноманітні гаджети. Звіт Digital 2020 року, опублікований спільно з Hootsuite, 
показує, що майже 60% населення світу користуються інтернетом. Цифрові, 
мобільні і соціальні мережі стали невід'ємною частиною повсякденного життя 
людей у всьому світі. Все більше людей проводять більше часу в онлайні, ніж 
будь-коли раніше. Число інтернет-користувачів зросло до 4,54 млрд, більш 
5,19 млрд людей користуються мобільними телефонами у всьому світі.

На сьогоднішній день інтернет змінює не тільки бізнес-процеси, 
але й стиль комунікації, швидкість поширення інформації, а також споживчу 
поведінку. Головною тенденцією є масовий перехід з офлайн-середовища 
в онлайн та зростання самостійних подорожей. Це підтверджує поява таких 
сервісів, як: Booking, Airbnb, Tripadvisor, Skyscanner, Trivago та інших. 
Використання сучасних технологій дозволяє користувачам самостійно 
отримувати й аналізувати інформацію про туристичні напрямки, планувати 
та організовувати свої поїздки від початку і до кінця.

У зв'язку з цим слід зазначити, що учасникам туристичного ринку слід 
рішуче прийняти виклик та адаптуватися до нових реалій. Для утримання своїх 
споживачів офлайн-компаніям необхідно вживати заходів щодо впровадження 
онлайн-складової для обслуговування.
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До новітніх цифрових технологій, які є основою цифровізації туристської 
діяльності, відносяться:

- технології великих даних (Big Data), блокчейн;
- штучний інтелект (AI);
- інтернет речей (Internet of Things - IoT );
- віртуальна і доповнена реальність (VR і AR);
- мобільні додатки [3].
Застосування різних інформаційних рішень у туристичній галузі 

спрямоване насамперед на підвищення якості обслуговування клієнтів [2]. 
Розвиток цифрових послуг вимагає ідентифікації користувача, вивчення інформації 
про його індивідуальні вподобання. Тому найважливішою конкурентною 
перевагою зараз є персоналізація обслуговування, яку неможливо отримати без 
доступу до даних.

Одними з перших технології Big Data почали застосовувати авіакомпанії 
для того, щоб забезпечити персоналізацію при роботі з клієнтами. Технології 
великих даних дозволяють проводити системну аналітику і виявляти персоніфіковані
потреби мандрівників. Технології великих даних застосовуються в готельному 
бізнесі для аналізу діяльності готелів.

Перспективні технології блокчейн вже зараз широко застосовуються 
в індустрії подорожей для контролю інформації за переміщенням багажу, 
ідентифікації пасажирів за допомогою відбитків пальців або сканування 
сітківки ока, оплати різноманітних послуг, зокрема, за допомогою біткоїнів. 
Наприклад, платформа Winding Tree використовує технологію блокчейн і дозволяє
бронювати туристичні послуги без посередників та оплачувати проживання без 
стягнення комісії.

Штучний інтелект - це величезна можливість і універсальна платформа, 
яка допомагає забезпечити індивідуальний підхід в обслуговуванні кожного 
туриста. Облік індивідуальних бажань клієнта – це те, до чого прагне вся сфера 
послуг. Сучасні технології дозволяють за участю чат-ботів замінити живе 
спілкування з консультантом, оскільки їх алгоритми дозволяють максимально 
інформативно відповідати на різні запитання користувачів. Наприклад, чат-бот 
Kayak не лише розсилає автоматичні повідомлення про затримку рейсів та 
зміну гейтів. Бот здатний консультувати мандрівників, починаючи з придбання 
квитків, і закінчуючи рекомендаціями по відвідуванню визначних пам'яток, 
враховуючи при цьому наявний бюджет користувача.

Готелі також не залишаються осторонь: глобальна мережа Hilton, наприклад, 
використовує штучний інтелект, аби підвищити рівень обслуговування. Їх чат-бот 
під назвою Connie допомагає гостям готелю реєструватися, минаючи черги на 
стойці рецепції, та надає поради по відвідуванню кращих локацій регіону.

Також однією з найголовніших тенденцій є активне впровадження 
мобільних додатків та розширення можливостей соціальних мереж. 
Використання спеціально розроблених додатків є інноваційним засобом 
стимулювання туризму, що не тільки спрощує роботу туристичних 
підприємств, а й помітно її прискорює. До основних переваг мобілізації 
бізнесу можна віднести: економічну вигоду, спрощення комунікації між 
брендом і користувачем, зручність використання.
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Таким чином, індустрія туризму і гостинності в даний час зазнає суттєвих 
трансформацій, які відбуваються під впливом глобальної цифровізації. Змінюється 
модель купівлі й споживання туристичного продукту, значно збільшується якість 
послуг, що призводить до підвищення рівня задоволеності клієнтів. При цьому, 
потрібно зазначити, що для підтримки конкурентоспроможності галузі, стає 
необхідним впровадження сучасних інновацій в процес технологій надання послуг. 
В жорстких умовах, коли цифровізация витісняє з ринку посередників, залишитися
на ринку туристичних послуг зможуть ті організації, які будуть найбільш 
ефективно пристосовуватися до споживача, до існуючих тенденцій і технологій.
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РАЗВИТИЕ ПРЕДПРИНИМАТЕЛЬСТВА 
В СФЕРЕ ТУРИЗМА И ГОСТЕПРИИМСТВА

Туризм, как главная составляющая индустрии гостеприимства, на 
сегодняшний день является очень показательным фактором развития цивилизации, 
методом познания окружающей действительности, способом повышения 
культурного уровня и восстановления здоровья людей [1, 2, 10, 14]. В конце 
ХХ в. И начале ХХІ туризм становится массовым явлением, а туристский 
бизнес переживает настоящий бум. Поскольку туризм – выгодная сфера 
инвестирования, с начала реформ в Украине этим бизнесом стали заниматься 
люди, очень далекие от предпринимательской деятельности, так как сфера 
туризма привлекала и привлекает многих предпринимателей своей кажущейся 
легкостью. Во второй половине 1990-х гг. на рынке туристских услуг резко 
обострилась конкуренция. Оказалось, что украинские фирмы не в состоянии 
успешно конкурировать с иностранными ни по уровню сервиса, ни по стоимости
услуг. Кроме того, иностранные предприниматели (в отличие от отечественных) 
предоставляют своим клиентам более достоверную информацию о своих
возможностях [1-14].

https://unctad.org/en/
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В настоящее время развитие туризма в Украине сдерживается комплексом 
факторов: низким профессионализмом, высоким налогообложением, экономической
нестабильностью и т.д. Однако по прогнозам специалистов наша страна 
в состоянии войти в число регионов, наиболее популярных среди туристов. Для 
успешной работы туристского бизнеса требуется осуществить значительные 
инвестиции в инфраструктуру отрасли, подготовить квалифицированные кадры, 
научить предпринимателей успешно конкурировать на этом рынке, организовать 
более эффективную помощь государства [1, 3, 5, 8]. Туристский бизнес 
предполагает сложную систему отношений между поставщиками и потребителями
соответствующих услуг, между турфирмами и их конкурентами, а также между 
партнерами по бизнесу.

Нами предлагается в предпринимательскую деятельность туристической 
фирмы на рынке включить следующие элементы: 

а) выбор рыночной ниши; 
б) разработку туристского продукта; 
в) определение объема оказываемых услуг; 
г) совершенствование ценообразований; 
д) расширение рекламной деятельности, научных исследований; 
е) привлечение инвестиций; взаимодействие с другими компаниями; 
ж) взаимоотношения с государственными органами.
Важным, на наш взгляд, является определение туризма как науки, как

сферы производственной-коммерческой деятельности, как составного элемента 
индустрии гостеприимства. Проведенное нами исследование свидетельствует 
о том, что в научной литературе в данное время существует достаточно много 
различных подходов к определению туризма [1-14]. Так, например, ряд 
исследователей определяют туризм как совокупность взаимоотношений 
и услуг, связанных с временной и добровольной сменой путешественником 
места жительства по некоммерческим или непрофессиональным причинам. 
Другие ученые формулируют понятие туризма как большую экономическую 
систему с разнообразными связями между отдельными элементами в рамках 
как народного хозяйства отдельной страны, так и связей национальной экономики
с мировым хозяйством в целом. Универсальность форм туристского общения 
позволяет давать также расширенную трактовку понятия туризма как особого 
рода межличностную деятельность, которая в условиях интернационализации 
жизни и развития предпринимательства превратилась в средство межличностных
связей в процессе политических, экономических и культурных контактов, 
в один из факторов, определяющих качество жизни. Широкое распространение 
получило сущностное определение туризма, предложенное Международной 
ассоциацией научных экспертов в области туризма [2, 11, 12, 13]. Согласно 
данному определению туризм рассматривается как совокупность отношений 
и явлений, которые возникают во время перемещения и пребывания людей 
в местах, отличных от их постоянного проживания и работы. 

Нами предлагается свое определение данной дефиниции, которое может 
быть сведено к следующему: туризм – временное перемещение людей из места 
своего постоянного проживания в другую страну или местность в пределах 
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своей страны в свободное время в целях получения удовольствия и отдыха, 
оздоровительных, гостевых, познавательных или в профессионально-деловых 
целях, но без занятия оплачиваемой работой в посещаемом месте.

Для успешной предпринимательской деятельности в сфере туризма 
и гостеприимства, на наш взгляд, необходимо достаточно четко определить 
субъект и объект туризма, которые лежат в основе двух субсистем. Наши 
предложение в этой части сводятся к следующим положениям. 

Под субъектом туризма понимается участник туристского мероприятия 
или турист, который ищет возможности удовлетворения своих потребностей 
путем получения специфических туристских услуг. Названные услуги 
предоставляются объектом туризма. Под объектом туризма понимается все, 
что может стать для субъекта туризма (туриста) целью путешествия. Объект 
туризма (туристская отрасль) в сфере предпринимательской деятельности включает 
в себя три основных компонента: туристский регион (место), туристскую
организацию и туристское предприятие.

В заключение отметим, что туризм сегодня – не только крупнейшая, но 
и наиболее быстро развивающаяся отрасль мирового хозяйства, темпы роста 
которой почти в 2 раза превышают темпы роста других отраслей экономики. 
Международный туризм входит в число трех крупнейших экспортных отраслей, 
уступая только нефтедобывающей промышленности и автомобилестроению. 
По другим источникам туризм является самой рентабельной сферой мирового 
хозяйства. Именно экономические выгоды являются основной движущей силой 
туристского развития.
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ЦИФРОВА ЕКОНОМІКА В ІНДУСТРІЇ ТУРИЗМУ 
ТА ГОСТИННОСТІ

В сучасних умовах в якості ключового фактору розвитку економіки 
XXI століття виступають дані, представлені в цифровій формі. У зв'язку з цим 
IT-технологіям відводиться першорядна роль. Стрімкий розвиток цифрової 
економіки у світі забезпечує підвищення конкурентоспроможності держав, 
галузей, підприємств. Повсюдний рівень поширення цифровізації тягне 
за собою істотні зміни в процесі організації бізнесу. Тренд сьогоднішнього 
часу – цифрова трансформація, що зачіпає всі сфери та орієнтована на 
глобальне застосування цифрових технологій в діяльності економічних 
суб'єктів, формування інформаційного суспільства і цифрової економіки 
в цілому.

Цифровізація і доступність інфраструктури забезпечує повноцінну 
взаємодію учасників економічної діяльності. Як відмінні риси цифрової 
економіки можна відзначити наявність персоніфікованих сервісних моделей, 
а також розвиток економіки спільного споживання та sharing-сервісів. 

Сьогодні саме індустрія туризму та гостинності є однією з галузей, яка 
в найбільшій мірі залежить від цифрового розвитку. Готельні комплекси 
є одними з перших, хто почав використовувати цифрові інструменти в своїй 



187

практиці, щоб залучити споживачів їх послуг і переконатися, що клієнти мають 
можливість отримати найкращий вибір далеко від дому. Для того щоб успішно 
працювати і вигідно виглядати на тлі інших суб'єктів туристичного ринку, 
гравці в індустрії туризму та гостинності завжди шукають нові й кращі способи 
клієнтоорієнтованості для задоволення своєї цільової аудиторії. Цифровізація 
є одним із способів отримати ці конкурентні переваги.

Сьогодні туризм став особливим соціокультурним явищем, що об'єднує 
як історико-культурну спадщину держави, так і найсучасніші інформаційні 
технології в сфері територіального розвитку і комунікацій.

Зарубіжні туристичні компанії активно і результативно ведуть 
діджиталізацію своєї діяльності, отримуючи значні прибутки. Так, наприклад 
у 2018 році Шрі Ланка організувала масштабне цифрове промо країни як 
привабливого туристичного напрямку, завдяки якому було залучено 2,5 млн. 
туристів і кількість зацікавлених у відпочинку на Шрі-Ланці споживачів не 
зменшується навіть в період пандемії. Індонезією в якості відповіді на 
міжнародну експансію «Airbnb» була запущена власна мережа бронювання 
гестхаусів і вілл «Indonesia Travel Exchange» (ITX), що налічує більше 
2000 різних домоволодінь.

У світі працюють десятки технологічних стартапів в сфері туризму, 
які прагнуть привнести в галузь свої оригінальні ідеї. Так, наприклад, 
камбоджійська платформа «CamboTicket» за допомогою електронної пошти 
дозволяє забронювати місце на поромах, в автобусах і в приватних службах 
таксі одночасно в Лаосі, Таїланді, Камбоджі, В'єтнамі. Тайський стартап «Local 
Alike», який отримав приз від Booking.com, просуває концепцію локального 
туризму: в рамках онлайн-платформи компанія планує об'єднувати і консультувати
місцевих жителів по всьому світу, які забезпечують надання послуг туристам.

Багато туристичних стартапів намагаються знайти свою нішу, 
сконцентрувавшись на певному типі туризму. Наприклад, французька 
платформа «Tripnparty» дозволяє мандрівникам відшукувати в будь-який країні 
автентичні бари та паби, про які зазвичай добре інформовані тільки місцеві 
жителі [1, c. 4-5].

Водночас цифровізація створює багато проблем для малого і середнього 
бізнесу особливо з точки зору їх практичного потенціалу. Самі компанії
відзначили проблеми, пов'язані з нестачею у них часу, навичок, підготовленого 
персоналу і знань. Вони відзначають як стратегічні, так і оперативні проблеми, 
пов'язані з вибором і впровадженням технологій, а також складність прийняття 
рішень і способів навігації в просторі цифровізації, що викликає у них 
занепокоєння, особливо з урахуванням їх тенденції до консервативної ділової 
практиці. Участь в цифровому туризмі особливо важлива в небагатолюдних 
районах, що володіють туристичним потенціалом.

Різноманітність і складність підгалузей туризму, різні проблеми в міських, 
сільських і острівних районах, а також проблеми, які проявляються в різних 
інституційних системах по всій туристичній мережі, є проблемами створення 
потенціалу та регулювання цифрового туризму [3].
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Зміни в сфері надання туристичних послуг все більш помітні з кожним 
роком та відчуваються все сильніше, а спалах COVID-19 у світі лише 
пришвидшив цей процес. Деякі готелі протягом 2020 року впровадили повністю
автоматизований процес реєстрації, відмовившись від особистого контакту 
і покладаючись на електронний процес для задоволення потреб клієнта та 
дотримання протиепідемічних заходів безпеки. Ще нещодавно в готелях стояли 
привітальні папки на столах, що описують, де поїсти, що подивитися і що 
робити в цьому районі. Сьогодні готелі можуть надати всю цю інформацію за 
допомогою додатків і технологій. Гості можуть отримати доступ до інформації 
в будь-який час, коли їм це потрібно, прямо зі свого телефону у вигляді 
електронного консьєржа. Вони можуть навіть отримати доступ до голосових 
чат-ботів, щоб відкрити штори, встановити будильник або замовити сніданок, 
не маючи прямого контакту з обслуговуючим персоналом [2, с. 8]. Так, 
наприклад, турецький готель The Raga Side 5* анонсував впровадження 
у літньому сезоні 2021 року використання мобільного додатку «The Raga
Mobile» , в якому, відсканувавши QR-код на мобільному пристрої, гості готелю 
можуть зробити замовлення будь-яких послуг в готелі, не покидаючи власний 
номер та не маючи жодного безпосереднього контакту з персоналом.

Отже, як підсумок відзначимо, що автоматизація і широкомасштабне 
використання електронних технологій стають одним з найактуальніших завдань 
в індустрії туризму та гостинності. Створення потужних комп'ютерних систем 
бронювання готелів і транспорту, екскурсійних та культурних послуг, 
впровадження нових технологій в сфері туризму, інформація про доступність 
поїздок, маршрутів, туристський потенціал країн і регіонів - всі ці питання дуже 
важливі для поточної і майбутньої діяльності підприємств індустрії туризму 
та гостинності, а перевагою на ринку туристичних послуг будуть володіти саме 
ті компанії, які пропонуватимуть максимально кастомізований процес взаємодії 
з клієнтом. Тільки так збережеться лояльність туристів і прибуток бізнесу, 
збільшиться конверсія і підвищиться рівень безпеки.
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СУЧАСНІ ВИКЛИКИ ТА ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ 
МІЖНАРОДНОГО ТУРИЗМУ В УКРАЇНІ

Міжнародний туризм в Україні ще до недавнього часу інтенсивно 
інтегрувався в міжнародну туристичну індустрію. Вигідне географічне 
розташування, наявність величезної історичної та культурної спадщини, 
рекреаційного потенціалу дає можливість конкурувати на міжнародному ринку 
туристичних послуг. В умовах невизначеності, викликаної пандемією СOVID-19, 
питання перспектив подальшого розвитку міжнародного туризму набуває 
особливої актуальності.

В сучасних умовах спостерігається інтенсивний спад в’їзних та виїзних 
туристичних потоків, що негативно впливає на діяльність суб'єктів ринку 
туристичних послуг та економіку країни в цілому. Тому, невизначеність 
подальшого розвитку ситуації, виникнення перешкод для здійснення подорожей, 
обмеження на пересування, занепокоєння людства щодо збереження власного 
здоров’я та безпеки стали причиною кризи та збільшення обсягів збитків 
в туристичній індустрії.

Уряди країн світу запроваджують ряд заходів і кроків для забезпечення 
сталого функціонування туристичної сфери, пристосування до нових жорстких 
і обмежувальних економічних умов розвитку. Серед найбільш поширених 
варіантів запровадження політики мінімізації негативних наслідків розгортання 
пандемії з боку урядів виступають: відтермінування сплати податкових, боргових
зобов’язань та забезпечення доступних кредитних ліній для суб’єктів 
підприємництва. [3, с. 9]. Особливості виходу з кризової ситуації, прийняті 
заходи можуть певною мірою змінити ситуацію на глобальному туристичному 
ринку. Тільки в тих країнах, які виявляться найбільш еластичними до нових 
вимог туристів, можна очікувати реальних економічних результатів. У цьому 
контексті досить вигідною є ситуація і в Україні, де виявлено менший рівень 
захворюваності, що може стати одним із ключових елементів туристичної 
привабливості як для внутрішніх, так і зарубіжних туристів.

З огляду на затяжний характер сучасних змін, у структурі внутрішнього 
та міжнародного туризму, для подолання їх наслідків необхідним є розроблення 
комплексу стратегічних заходів, що потребують реалізації у кортко-, середньо-
та довгостроковій перспективі, які здатні забезпечити збалансування обсягів 
міжнародних туристичних потоків за участю вітчизняних туристичних 
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підприємств. Окреслений пріоритет повинен ґрунтуватися на засадах стратегії 
сталого розвитку міжнародного туризму, яка б забезпечувала стратегічну 
координацію діяльності туризму з іншими галузями економіки та формувала 
високу якість туристичних послуг [1, с. 8].

Спільнота гостинності та експерти в сфері туризму України пропонують 
такі заходи, що пом’якшення наслідків виходу з кризи в Україні: 

- фінансування за рахунок спеціальних фондів Державного бюджету 
України видатків на: фонд заробітної плати, включаючи відрахування, 
комунальні платежі та інші витрати, пов’язані з використанням та утриманням 
підприємств туристичного бізнесу; 

- збільшення видатків з державного бюджету на розвиток туризму, 
- надання статусу медичного закладу засобам розміщення та забезпечення 

підприємств за рахунок держави у достатній кількості тестами, засобами 
індивідуального противірусного і бактерицидного захисту; 

- проведення за рахунок держави масових кваліфікаційних навчань 
персоналу в галузі туризму з санітарних вимог та протидії епідемії; 

- надання ставки 7% ПДВ всім закладам, які надають медичні послуги;
- 0% ПДВ на оплату послуг пенсіонерам, які користуються готелями, що 

надають медичні послуги; 
- звільнення підприємств від сплати ПДВ при ввезенні обладнання для 

боротьби з коронавірусом та комплектуючих для нових і модернізації існуючих 
об’єктів інфраструктури з умовою заборони відчуження таких товарів протягом 
двох років після розмитнення. Надання права на прискорену амортизацію 
вартості такого обладнання до складу витрат з податку на прибуток; 

- забезпечення податковими пільгами (компенсація ПДФО) усіх, хто 
подорожує Україною, та користувачів санаторно-курортних послуг; 

- тимчасове введення податкових канікул (ЄСВ і ЄП) для компаній, які 
утримують співробітників та вчасно виплачують заробітну плату; 

- 0% ЄСВ для ФОП, які працюють у сферу туризму та гостинності; 
- підтримка НБУ щодо тимчасової зупинки виплат за кредитними 

договорами, за якими суб’єкти туристичної діяльності є боржниками; 
- зменшення % базової облікової ставки та вартість іпотеки; - приватним 

банкам реструктурувати виплати зобов’язань, забезпечити пільгове 
кредитування розвитку туризму; 

- офіційне визнання Торгово-промисловою палатою України на державному
рівні та документальне підтвердження фактів наявності форс-мажорних 
обставин в Україні; 

- Державному агентству розвитку туризму України розробка за участю 
експертів та затвердження на загальнонаціональному рівні переліку рекомендацій
та інструкцій із санітарних заходів та застосування антивірусних засобів для 
галузі туризму, зокрема для закладів розміщення, громадського харчування, 
транспорту та інфраструктури, громадських і торгівельних закладів, житлових 
будинків тощо. Розробка технологічної карти поведінки туристів і працівників 
у кризових ситуаціях [2].

Отже, лише спільні системні та послідовні дії в реалізації відповідних 
заходів сприятимуть послідовній стабілізації туристичної галузі.
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НОВІ ВИКЛИКИ І ПЕРСПЕКТИВИ 
РОЗВИТКУ СФЕРИ ГОСТИННОСТІ

Динамічне збільшення мобільності населення обумовлює зростання 
попиту на послуги тимчасового розміщення, харчування, відпочинку та рекреації. 
Ці потреби задовольняє галузь гостинності, яка включає готелі, ресторани, 
туристичні агенції, заклади відпочинку і рекреації.

За даними Всесвітньої туристичної організації після 2009 року галузь 
гостинності щорічно зростала і у 2018 році в світі було зафіксовано 1,401 млрд. 
прибутків, а надходження становили 1,451 трлн. $, що відповідно на 5,4 та 4,4% 
більше ніж у 2017 році [1,3].

За виключенням 2014-2015 років галузь гостинності в Україні також 
демонструвала динамічне зростання. Так, за даними державної статистики 
у 2019 р. суб’єктами туристичної діяльності було обслуговано понад 6,1 млн. 
осіб, у тому числі виїзних туристів більш ніж – 5,5 млн. осіб [2]. Це перевищує 
попередні найвищі показники 2013 р. відповідно у 1,8 та 2,2 рази.

При цьому слід зауважити, що з кожним роком зростає частка туристів, 
які не користується послугами суб’єктів туристичної діяльності, а самостійно 
бронюють і оплачують готелі, екскурсії, транспортні послуги тощо.

Зростання галузі гостинності обумовлюється низкою чинників, зокрема 
урбанізацією, розвитком транспортної і туристичної інфраструктури, збільшенням
реальних доходів населення, національними традиціями тощо.

Ще восени 2019 року більшість власників і менеджерів готелів, ресторанів, 
туристичних агенцій, а також науковців прогнозували динамічне зростання 
попиту на послуги гостинності у 2020 році та на перспективу. Цей прогноз мав 
усі підстави здійснитися, якби не пандемія Covid-19. Під час спалахів кількість 
хворих, що потребували невідкладного стаціонарного лікування перевищувала 
можливості системи охорони здоров’я навіть у високорозвинених країнах.

http://www.ntoukraine.org/assets/
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Станом на початок 2021 року не розроблено дієвих ліків від Covid-19. 
Сподівання щодо подолання пандемії сьогодні пов’язуються із запровадженням 
масової вакцинації, збільшенням частки людей, що перехворіли і отримали 
імунітет, можливим зменшенням агресивності вірусу. Водночас лишаються 
відкритими питання відносно тривалості імунітету після щеплення або 
перенесеної хвороби, дієвості вакцин проти нових мутацій вірусу.

Основним напрямом стримування розповсюдження Covid-19 лишаються 
профілактичні заходи, спрямовані на зменшення контактів між людьми. 
Це обмеження або навіть тимчасове припинення транспортного сполучення, 
ізоляція хворих та контактних осіб, запровадження дистанційної роботи офісних
працівників, дистанційного навчання в школах та університетах, обмеження або 
припинення роботи торговельних центрів, ресторанів, музеїв, кінотеатрів тощо. 
Загальним правилом стало носіння масок в транспорті, магазинах, установах 
тощо.

Карантинні обмеження об’єктивно призвели до негативних соціально-
економічних наслідків. За підсумками 2020 року практично усі країни 
повідомляють про зменшення ВВП, скорочення робочих місць. За даними 
Організації економічного співробітництва та розвитку у 2020 році падіння 
світового ВВП сягне 4,2% [3].

Пандемія Covid-19 відкрила нові можливості для динамічного розвитку 
фармацевтики, on-line торгівлі і послуг. Але переважна більшість галузей 
увійшли у період спаду чи стагнації. Найсильніше криза вдарила по авіаційним 
перевезенням, сфері послуг, закладам культури, оренді комерційної нерухомості.

Сфера гостинності належить до галузей, які повною мірою відчули 
наслідки пандемії Covid-19. Згідно з прогнозом Всесвітньої туристичної організації
очікується скорочення попиту на 60-80%, зменшення доходів в діапазоні 
900 млрд. – 1,2 трлн. $, втрата понад 100 млн. робочих місць [4].

Вимушене скорочення або навіть повне припинення діяльності ставить 
заклади гостинності на межу банкрутства і змушує до вжиття заходів жорсткої 
економії, зокрема скорочення персоналу, зменшення заробітної плати найманих 
працівників тощо. Значна частина туристичних агенцій, готелів та ресторанів 
через брак оборотних коштів змушені припинити діяльність на час дії 
карантинних обмежень.

Пандемія Covid-19 створила великі проблема домогосподарствам і бізнесу. 
У зв’язку з цим в світі запроваджуються державні програми допомоги, які залежно 
від можливостей країни включають грошову допомогу особам, які втратили роботу 
внаслідок пандемії, грошові виплати домогосподарствам з невеликим доходом, 
різноманітні компенсації, пільги та преференції для бізнесу. Державні програми 
сприяють збереженню попиту домогосподарств, допомагають підприємствам
пройти кризу з мінімальними втратами.

В Україні допомога підприємцям, у тому числі в сфері гостинності, 
включає наступне:

- звільнення від сплати за оренду приміщень, що належать до державної 
(комунальної) власності на час локдауну. Це зменшує фінансове навантаження 
на заклади гостинності, які вимушені призупиняти виробничу діяльність. 
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На жаль ця пільга не розповсюджується на приміщення, що перебувають 
у приватній власності;

- застосування «кредитних канікул» на час локдауну. Комерційні банки 
не нараховують відсотки за кредитами підприємств, які призупинили 
виробничу діяльність;

- виплата одноразової допомоги фізичним особам-підприємцям в розмірі 
8 тис. грн. В сфері гостинності у значній мірі представлено мікро- і мале
підприємництво. Фізичні особи-підприємці найбільше потерпають від наслідків 
пандемії і виплата є реальною допомогою для багатьох;

- зменшення податкового навантаження. В листопаді 2020 року ВРУ був 
прийнятий Закон України «Про внесення змін до Податкового кодексу України 
щодо державної підтримки культури, туризму та креативних індустрій» 
№ 962-ІХ, який передбачає зокрема зменшення ставки ПДВ для підприємств, 
що надають туристичні та готельні послуги [5].

Водночас пандемія Covid-19 відкриває нові можливості для розвитку 
закладам гостинності, які мають конкурентні переваги за рахунок здатності 
надавати послуги з урахуванням карантинних обмежень, впровадження 
інноваційних технологій, наявності потужного фінансового ресурсу. Такі 
заклади мають потенціал для збільшення частки ринку, у тому числі за рахунок 
поглинання менш успішних конкурентів.

Під час карантинних обмежень формується великий за обсягами відкладений 
попит на послуги гостинності. Це сприятиме швидкому відновленню і поверненню 
галузі до динамічного розвитку.
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РАЗВИТИЕ ИНДУСТРИИ ГОСТЕПРИИМСТВА И ТУРИЗМА 
В МЕЖДУНАРОДНОМ БИЗНЕСЕ

Проведенные ранее исследования [1-14] свидетельствуют о том, что 
индустрия гостеприимства является одной из крупнейших отраслей мировой 
экономики в настоящее время бурно развивается. Во многом это происходит 
благодаря социальному, экономическому и политическому прогрессу – за 
последние несколько лет туризм стал доступен широким слоям населения. 
Одновременно с ростом общего числа туристов заметное развитие получили 
инфраструктура туризма и ее основной компонент – гостиничный сектор. 
Отели стремятся получить свою долю бизнеса и всячески пытаются убедить 
туристов истратить деньги на приобретение предоставляемых ими гостиничных 
услуг [1, 2, 4, 5, 10, 12, 13]. Понятно, что гостиничный бизнес – неотъемлемая 
часть индустрии гостеприимства — напрямую зависит от уровня расходов 
своих клиентов. В современных условиях, особенно в крупных мегаполисах, 
гостиницы буквально вынуждены бороться за «место под солнцем». Чтобы не 
только сохранить бизнес, но и развиваться, гостинице необходимы средства, 
получить которые можно только у клиента. Следовательно, предприятие этой 
сферы бизнеса должно уметь не только привлекать, но и стимулировать 
клиента приобретать гостиничные услуги. Однако для реализации этой задачи 
необходимо не только расширять спектр предоставляемых гостям услуг, 
но и, конечно, повышать обслуживания. Успех любой организации, а особенно 
гостиничного предприятия, во многом зависит от персонала, который в ней 
работает. Персонал гостиницы – одно из наиболее важных звеньев в цепи 
получения доходов и извлечения прибыли в индустрии гостиничного бизнеса. 
Не следует забывать и о том, что современный турист, иностранец или наш 
соотечественник, путешествуя, имеет возможность сравнивать качественный 
уровень сервиса, предоставляемый гостиницами, и в первую очередь уровень 
обслуживания [1, 3, 6, 7, 14]. При этом наряду с профессиональными знаниями, 
необходимыми для качественного обслуживания гостей, важную роль играет 
форма представления этих знаний, то есть форма подачи информации 
о продаваемых услугах.

Индустрия гостеприимства, как уже отмечалось, бурно и динамично 
развивающаяся отрасль [2, 11, 8, 9]. Сегодня на гостиничном рынке столицы 
присутствуют современные комплексы, отвечающие международным требованиям
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к объектам подобного класса. Фактор меняющегося потребителя усиливает 
искушенность клиентов в вопросах ассортимента услуг и способа их 
предоставления, поэтому, сегодня уже недостаточно просто хорошей гостиницы. 
По материальной составляющей многие отели имеют одинаковые параметры, 
но их может отличать нематериальная составляющая сервиса – услуга, которая 
является неотъемлемой частью конечного продукта любого гостиничного 
комплекса, а также качество предоставления этой услуги. Оплатив услугу, 
клиент не уносит с собой ничего конкретного. Отсутствие понятия обладания 
характеризуется такими последствиями: 

- субъективность мнения гостя, так как он в оценке конкретной 
гостиницы основывается только на впечатлениях и воспоминаниях; 

- невозможность предварительной заготовки услуги и ее хранения, так 
как она предоставляется одномоментно; 

- сложность рекламы услуги, так как с созданием образа того, что никак 
не выражено, могут возникать определенные трудности.

Для того чтобы уровень сервиса отвечал ожиданиям гостей, гостиничное 
предприятие должно позаботиться о создании стандартов обслуживания. 
Стандарт обслуживания – это установленные компанией требования, предъявляемые
к услугам, предоставляемым гостиницей. Добросовестное отношение к работе –
замечательное качество. Но его поведенческое выражение может сильно 
варьироваться в зависимости от индивидуального понимания сотрудником 
содержания, которым это отношение наполнено. Клиент, который поселился 
в гостинице, хочет одинаково доброжелательного и вежливого обслуживания 
как со стороны сотрудника службы размещения, так и со стороны официанта 
ресторана. Потому важно предоставление услуги гостю осуществлять по одному
и тому же стандарту, прописанному и утвержденному компанией. Понятие 
сервиса включает в себя обязательное наличие и строгое соблюдение следующих 
стандартов: --- стандарт технологии обслуживания, который предполагает
соблюдение установленной технологии обслуживания в номерном фонде 
гостиницы, ресторанах, барах, на стойке размещения. Это означает, что 
процедуры размещения гостей, уборки номеров, изготовления и подачи блюд и 
напитков обслуживающему персоналу являем однообразие стандартов 
внешнего вида. Внешний вид сотрудника несет в себе огромную смысловую 
нагрузку. Если сотрудник одет в опрятную униформу и аккуратно причесан то 
гость будет чувствовать уважение к себе; стандарты поведения обслуживающего
персонала. Подразумевается, что персонал должен быть достаточно 
профессионален и компетентен, чтобы четко, быстро и культурно обслуживать 
гостя.

В сфере предоставления услуг проблема контроля качества стоит 
достаточно остро. Прежде всего это проблема самоконтроля работы 
обслуживающего персонала при условии, что каждый сотрудник знает, как 
обеспечить предоставление надлежащего качества.

Главное преимущество гостиницы состоит в том, что она является 
убежищем от домашней жизни. Это замечательное изречение принадлежит 
классику драматургии Бернарду Шоу. Туризм, гостиница, гостеприимство –
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слова однокоренные и несущие в себе огромную смысловую нагрузку. Стать 
домом вдали от дома для своих гостей – это то, к чему должна стремиться 
любая гостиница, любой туристический рператор. Качество обслуживания 
в сфере туризма и гостеприимства требует корпоративной культуры, которая 
должна быть основана на многих поведенческих аспектах деятельности 
персонала туристического комплекса, гостиничного хозяйства и в целом 
индустрии гостеприимства. 

СПИСОК ИСПОЛЬЗОВАННЫХ ИСТОЧНИКОВ
1. Волк Е.Н. Управление впечатлениями в гостеприимстве и сервисе. 

Стратегические изменения в сфере туризма и гостеприимства. М. : 
РУСАЙНС, 2018. С.120 – 128.

2. Боголюбов В.С., Орловская В.П. Экономика туризма. М. : 
Издательский центр «Академия», 2013. 192 с. 

3. Kocziszky György, Somosi Veres M., Kobielieva T.O Reputational compliance. 
Дослідження та оптимізація економічних процесів "Оптимум –2017" : 
тр. 13-ї Міжнар. наук.-практ. конф., 6-8 грудня 2017 р. Харків, 2017. – C. 140-143.

4. Pererva P.G., Kocziszky György, Szakaly D., Somosi Veres M. 
Technology transfer. Kharkiv-Miskolc: NTU «KhPI», 2012. 668 p.

5. Перерва П.Г. Комплаенс-программа промышленного предприятия: 
сущность и задачи. Вісник нац. техн. ун-ту "ХПІ" : зб. наук. пр. Сер. : 
Економічні науки. – Харків : НТУ "ХПІ", 2017. – № 24 (1246). – С. 153-158.

6. Перерва П.Г. Оцінка впливу інноваційної, інвестиційної та 
маркетингової політики підприємства на рівень конкурентоспроможності / 
П.Г. Перерва, С. Нагі, Т.О. Кобєлєва. Вісник Національного технічного університету
"Харківський політехнічний інститут" (економічні науки) : зб. наук. пр. – Харків : 
НТУ "ХПІ", 2018. – № 15 (1291). – С. 89-94.

7. Перерва П.Г. Трудоустройство без проблем (искусство самомаркетинга). –
Харьков : Фактор, 2009. 480 с.

8. Перерва П.Г., Гочарова Н.П., Яковлев А.И. Маркетинг инновационного
процесса. Учебное пособие - Киев: ВИРА-Р. 1998. - 267с.

9. Перерва П.Г., Коциски Д., Верес Шомоши М., Кобелева Т.А. 
Комплаенс программа промышленного предприятия. – Харьков-Мишкольц : 
ООО «Планета-принт», 2019. – 689 с.

10. Старостіна А.О. Маркетинг: теорія, світовий досвід, українська практика: 
підруч. – К.: Знання, 2009. – 1070 с.

11. Перерва П.Г. Самомаркетинг менеджера и бизнесмена.- Ростов н/Д: 
Феникс, 2003. - 592 с.

12. Перерва П.Г. Потребность в электротехнических средствах 
автоматизации. Теория и методы определения. - Харьков : Основа. 1991. 114 с. 

13. Перерва П.Г. Управління маркетингом на машинобудівному 
підприємстві. Навч.посібник.- Харків : «Основа», 1993.- 288с.

14. Ткачова Н.П., Перерва П.Г. Розвиток методів аналізу фактичного стану 
конкурентних переваг підприємства. Економіка розвитку. 2011. № 4 (60). 
С. 116-120.



197

Неіленко С. М., канд. технічних наук, ст. викладач,
кафедра готельно-ресторанного

і туристичного бізнесу,
Гирич Є. О.,студентка 1 курсу, ГРТС-30,

Київський національний університету 
культури і мистецтв

м. Київ, Україна

АНАЛІЗ ПОСЛУГИ ХАРЧУВАННЯ 
В АЗІЙСЬКИХ АВІАКОМПАНІЯХ

Послуга харчування на борту сьогодні – це не лише необхідність для 
угамування голоду, а й важливий фактор іміджу компанії та величезний напрям 
доходу для будь-якої авіакомпанії. Авіакомпанії змінюють вибір страв згідно 
з сезоном, згідно з типом перельоту (внутрішні та міжнародні рейси), його 
тривалістю та часом вильоту, а також згідно з типом розміщення пасажира на 
борту. Кожна авіакомпанія турбується про пріоритети та здоров’я гостей, 
створюючи спеціальні дієтичні меню, дозволяє обрати вегетаріанське харчування
чи зробити замовлення враховуючи алергійні продукти, які пасажир бажає 
виключити з страв. Усі компанії або підписали договори з компаніями, або 
створили свій логістичний центр кейтерингу для того, щоб надавати різні типи 
харчування на борту літака. Тож розглянемо як надають послугу харчування 
у найбільш відомих азійських авіакомпаніях.

TurkishAirlines. Кількість страв і склад продуктових наборів залежать від 
тривалості рейсу, часу і місця відправлення. Для кожного маршруту (внутрішній, 
міжнародний або трансатлантичний) підібрано особливе харчування і воно 
включене у вартість квитка. Щоб замовити спецхарчування необхідно 
скористатися онлайн-сервісом на сайті перевізника або звернутися до служби 
підтримки. На сайті авіакомпанії зазначено, що шеф-кухарі готують на борту, 
уявити це важко, але можливо. У економ класі, для пасажирів внутрішніх рейсів 
пропонують сендвічі, закуски і десерти. Під час міжнародних і трансатлантичних
рейсів людям пропонують сніданки і обіди, а на деяких рейсах також 
пропонуються закуски. У бізнес класі для внутрішніх рейсів пропонують напої, 
потім можна обрати будь яку страву турецької кухні з меню, наприклад тіріткефти, 
карниярик, манти і імам баялди подаються ці страви на фарфоровому посуді. 
Не можливо не відзначити широкий список видів спеціального харчування 
у Turkish Airlines: 18 пунктів, і ось деякі з них – сире вегетеріанське 
харчування, діабетичне харчування, дитяче, фруктове, харчування із низьким 
вмістом солі, тощо. 

Singaporeairlines. Ця компанія займає одне з перших місць по якості 
харчування на борту. Попереднє замовлення можливе при оформленні 
заздалегідь. Страви створює міжнародна група шеф-кухарів, в число яких 
входить французький майстер Жорж Блан (GeorgesBlanc) та американка 
СюзаннаГоїн (SuzanneGoin). Попередній вибір можливий в період, починаючи 
за три тижні до вильоту рейсу. Для дегустації вин компанія запрошує трьох 
провідних світових експертів. Потрібно оформити попереднє замовлення на 
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основну страву, яке пропонує широкий вибір варіантів. Замовити потрібно 
більш ніж за 24 години до вильоту рейсу. Опція "BooktheCook" пропонується 
в класі Сьют, Першому Класі, Бізнес Класі. Також ця послуга "BooktheCook" 
є в Преміум економії. Також є спеціальне меню, для людей у яких є алергічні 
реакції на продукти, або ж є дієтичні вимоги. Пасажири бізнес-класу рейсу 
протяжністю більше 3 годин з послугами харчування зможуть покуштувати 
будь-яке зі смачних основних страв. Yummy! - послуга харчування на борту для 
дітей, які подорожують в класі Сьют, Першому і Бізнес Класі, що передбачає 
широкий вибір страв спеціально для самих маленьких. Діти зможуть вибрати 
перед польотом улюблені страви. Найдорожче обійдеться трапеза в сьюті -
окремій кабінці першого класу - $ 473. Пообідати в бізнес-класі можна за $ 237, 
в преміум класі - за $ 71, в економ-класі - за $ 39. У вартість входять два 
алкогольні напої і необмежену кількість безалкогольних.

QatarAirways. Державна авіакомпанія Катара на увесь світ відома своїм 
харчуванням. Головна особливість компанії полягає у тому, що відносно за 
невелику ціну на квитки, вони спроможні подати харчування 2 рази навіть під 
час короткотривалого польоту. Послуга «Меню «а-ля-карт» на вимогу» 
дозволяє вам замовляти страви у будь-який час. Пасажирам економ-класу тут 
запропонують гарячі страви зі свіжою теплою випічкою і фруктами, а також 
французькі та чилійські вина або інші напої на вибір. За 24 години до вильоту 
можна замовити спеціальне харчування, якого в компанії є близько 18 видів 
(індуське, кошерне, безглютенове, низькокалорійне, вегетаріанське та ін.). 
У всіх класах подають національні арабські закуски мезе. Якщо вам пощастило 
подорожувати в першому чи бізнес-класі, то готуйтеся куштувати суші, пасту 
з вершковим соусом зі зморшків, смажену рибу-їжака, мармурову яловичину 
вагю, заморожений йогурт з лісовими ягодами та інші вишукані страви. 

FlyEmirates. Компанія чимось нагадує Turkish Airlines, тут виділяють три 
основні меню – економ, бізнес-клас та перший клас. Якщо виділяти певну 
особливість, то це напевно те, що страви у меню можуть змінюватись 
в залежності від того куди прямує літак: якщо у Францію, то специфічною 
позицією у меню будуть круасани, якщо у Італію, то ви не побачите меню 
в якому відсутня паста. Для першого класу складено вишукане меню з різних 
страв на вибір. Після основного обіду пасажири можуть замовити легкий 
перекус (подача в будь-який час, за бажанням). Для пасажирів бізнес-класу 
компанія Emirates розробила кілька меню: сніданок, обід, вечеря, раціон 
для рейсів малої і середньої дальності, а також для далеких маршрутів. 
Для пасажирів економічного класу обслуговування передбачено індивідуальне, 
не менш різноманітне меню з смачних і ситних страв і напоїв в асортименті. 
Ось варіант того, що подається на сніданок у економ класі: фруктова закуска, 
іспанська фріттата (основна страва), смажені курячі сосиски з помідорами 
і грибами, омлет класичний, картопляні часточки з грибами і шпинатом, хліб 
з маслом і консервами, круасан.

ANAall Nippon Аirways. Харчування і напої на борту передбачено на всіх 
рейсах. Асортимент страв залежить від класу квитка, типу повітряного судна, 
тривалості рейсу і часу доби. Крім того, на борту під час польоту продаються 
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сендвічі, салати, снеки, солодощі та різноманітні напої. За додаткову плату можна 
замовити спеціальне меню: різні види дієтичного та дитячого, вегетаріанське
і релігійне. Для пасажирів поліпшеного економ-класу або економ-класу на 
міжнародних рейсах з Японії доступна платна послуга харчування на борту. Такий 
комплексний обід коштує 23 доларів. Це меню складається з закуски - копчений 
лосось і овочі з японським соусом банья кардо, основна страва - тушкований Берікс 
в соєвому соусі або оригінальний рубаний яловичий біфштекс ANA з соусом 
Деміглас по-домашньому та десерт Montblanc (Крем Maron, десерт з дикої троянди, 
вершки з маскарпоне, меренга). Меню в бізнес-класі складено і приготовлено 
визнаними шеф-кухарями з Японії та інших країн з використанням найкращих 
і свіжих сезонних інгредієнтів. У вартість квитка також входить вартість 
комплексного обіду, а саме у бізнес класі – від 15 доларів, в залежності від 
рейсу.

Узагальнений аналіз якості послуги харчування азійських авіакомпаній 
розроблений відповідно до відгуків користувачів послуг компаній та наведений 
у таблиці.

Таблиця
Аналіз якості послуги харчування азійських авіакомпаній, бали

Авіакомпанія
Turkish 
Airlines

Singapore
Airlines

Qatar 
Airways

Fly 
Emirates

ANAall Nippon 
Airways

Відгуки про 
компанію

5 5 5 4 4

Кількість 
позицій у меню

18 20 18 18 15

Вишуканість 
страв

5 5 5 5 4

Робота в умовах 
COVID-19

5 5 5 5 4

Отже, вибір типів харчування обирається в залежності від певних 
факторів. Але все ж таки існує певний стандартний набір, якого компанії 
дотримуються – це те, що повинно бути три варіанти: птиця, м’ясо, риба. Дані 
компанії точно знають, що таке справжня універсальність, адже те чим вони 
займаються в першу чергу потребує цього. Враховуючи те, що на харчування 
пасажири роблять вагомий акцент, авіакомпанії зобов’язані підтримувати свою 
марку і використовувати свіжі та високоякісні продукти. Як правило, вартість 
харчування становить 4-6% від вартості квитка - від 6 до 37 євро в залежності 
від вмісту раціону, класу обслуговування та тривалості рейсу. Свої корективи 
на послуги харчування додав і COVID-19: деякі компанії взагалі скасували 
харчування, інші скасували лише на короткострокових перельотах. У цілях
протиепідемічної захисту пасажирам видають продуктові набори та столові 
прилади в герметичній упаковці. Складні за рецептурою страви авіакомпанії 
на час пандемії намагаються уникати.
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доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,

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

БРЕНДОВІ ГОТЕЛІ МЕРЕЖІ MARRIOTT В УКРАЇНІ
Marriott − найбільша мережа готелів в світі, яка об'єднує більше 

7979 готелів в 131 країні і територіях, з номерним фондом понад 1,1 млн 
номерів. На сучасному ринку готельних послуг надгігант Marriott позиціонує 
свої брендові готелі. Під контролем Marriott 30 готельних брендів, 11 з яких 
дісталися йому від Starwood. Якщо скласти всі її готелі разом, вийшов би готель 
на 1,9 мільйона номерів!

Всі готелі мережі Marriott діляться на 4 рівні: готелі з повним спектром 
послуг, готелі з вибором опцій по наданих послуг, готелі для тривалого 
перебування або ж Vacation Hotels для відпочинку на канікулах.

В основі корпоративної культури і всіх дій, лежать принципи Джона 
Уилларда і Еліс Марріотт, що заснували цю сімейну компанію в 1927 році. 
Філософія засновника компанії Дж. Уилларда Мерріотт зробила Marriott 
привабливим місцем роботи, яким компанія і залишається протягом уже понад 
85 років. Принцип «люди понад усе» постійно приносить їм визнання 
і нагороди по всьому світу. Створення умов для зростання і успішного розвитку 
співробітників − невід'ємна частина культури компанії, яка дає колосальні 
можливості для спілкування, відкриттів і розширення кордонів.

Репутація Marriott як мережі готелів з сервісом вищого класу почала 
формуватися з самого заснування. Ще Дж. Віллард Марріотт позначив основну 
мету: «смачна їжа і якісне обслуговування за справедливою ціною».

Компанія Marriott бере участь в роботі над світовими соціальними 
проблемами в п'яти напрямках: зниження рівня бідності, екологія, підготовка 
кадрів з місцевого населення, здоров'я дітей і світове культурне розмаїття та 
рівність.

Девіз мережі готелів на платформі екологічної підтримки і соціального 
впливу Serve 360 − Doing Good in Every Direction. Колектив робить все, щоб 
здійснювати внесок в сталий розвиток країн, в яких знаходяться готелі Marriott 
International.

https://www.turkishairlines.com/
https://www.singaporeair.com/
https://www.ana.co.jp/
https://www.qatarairways.com/
https://www.emirates.com/
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У мережі Marriott багато лакшери-готелів. Найдорожчі готелі, наприклад, 
в Москві − The St. Regis Микільська та The Ritz-Carlton − знаходяться в шостій 
категорії. У Парижі є готелі найвищої категорії − восьмої. У неї входять готелі 
з Luxury Collection: Hôtel de Berri і Prince de Galles [1].

Гостям столиці України, які прибувають сюди у справах, перебувають тут 
проїздом або бажають познайомитися з місцевими пам'ятками, надана можливість 
зупинитися в шикарних готельних комплексах: «11 Mirrors Design Hotel» і «Aloft 
Kiev», які входять в світову мережу Mariott International.

Сучасний дизайн-готель "11 Mirrors Design Hotel" розташований у центрі 
Києва. Відпочинок в готелі 11 Mirrors Design Hotel стане незабутнім завдяки 
особливій увазі до першокласного сервісу та цілодобовим виконання будь-яких 
бажань гостя. У всіх 50 номерах і люксах готелю 11 Mirrors Design Hotel 
сучасний дизайн, що відповідає світовим тенденціям і інноваційним концепціям. 
Практична елегантність без громіздких деталей і імперської пихатості створює 
креативну атмосферу, в якій хочеться творити і спілкуватися, в той час як 
персонал готелю забезпечує сервіс найвищого ґатунку. Дизайн-готель був 
створений для мандрівників, підприємців і творчих особистостей, які знають 
і цінують смак життя.

Перлиною першого дизайн-готелю в Україні є ресторан і бар на даху 
11 Mirrors з приголомшливою європейською кухнею і захоплюючими видами 
на панораму історичного міста Києва, де гості можуть замовити страви або 
насолодитись улюбленими напоями.

До послуг гостей безкоштовний Wi-Fi, розваги і заходи: велодоріжка 
(10 km), катання на човні (10,8 km), катання на гідроциклах (11,4 km); каякінг 
(13,2 km), сплав на плоту по річці (12,4 km), вітрильний спорт (12,3 km), 
підводне плавання з аквалангом (3,9 km), катання на водних лижах (12,3 km), 
прокат велосипедів (0,8 km) і бізнес-послуги: бізнес-центр з обслуговуючим 
персоналом на території готелю, копіювальні послуги, факс.

Готелі Aloft − це відкритий простір і вільний дух. Свіжість, 
багатофункціональність і динамічність, які об'єднують людей. Це готелі нового 
покоління, в яких технології і дизайн використовуються для поліпшення 
перебування гостей.

Aloft Hotels − бренд рівня «комфорт» (midscale): мережа бутік-готелів 
з сучасним дизайном, де акцент зроблено на нові технології. В готель можна 
заселитися, навіть не підходячи на ресепшн. Ви реєструєтеся на сайті, вам на 
телефон приходить код, ви докладаєте свій телефон до зчитувального пристрою 
на двері номера і все.

Відкривати номер і реєструватися можна за допомогою мобільного 
додатку або Apple Watch, всі прохання гостей виконує робот-дворецький. Тут 
також вітають мандрівників з домашніми тваринами: вихованцям запропонують
підстилку, фірмову миску і іграшки.

Сучасний дизайн покоїв − це унікальний симбіоз європейських стандартів 
комфорту і домашнього затишку. Зручні меблі дозволять гостям надати додатковий 
запас сил після насиченого дня. Наявність необхідних електроприладів робить 
перебування тут безтурботним і спокійним.
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У ресторані «Grab & Go» на сніданок для відпочиваючих сервірується 
шведський стіл. Тут можна покуштувати кулінарні шедеври американської 
та європейської кухні. На вечерю гості можуть завітати в заклад «Re: mix 
Lounge» або провести час в барі «W XYZ».

В універсальному магазині Re: fuel готелю Aloft можна придбати напої 
та закуски на винос. В меню є готові свіжі страви та десерти на будь-який смак, 
в тому числі салати, сендвічі та легкі закуски.

У готелі Aloft все орієнтоване на технології майбутнього і це знаходить 
відображення в харчуванні. Для тих хто хоче взяти їжу з собою в номер або 
в дорогу, в Re: fuel пропонуються нові контейнери зі свіжим смачним 
сніданком.

У закладах ресторанного господарства можна придбати збалансовані 
сніданки на винос 13 видів, розроблені шеф-кухарями, ідеальні для всіх, хто 
любить активний спосіб життя.

Особливість цих сніданків в баночках − популярні зараз йогурти, які 
особливо затребувані вранці. Інший варіант, сендвіч-рапи, підійдуть насамперед 
тим, кому перед діловою зустріччю або оглядом визначних пам'яток потрібен 
швидкий, свіжий сніданок в зручній формі.

Для нарад, семінарів і презентацій є переговорні кімнати і три конференц-
зали, які підходять для заходів від 20 до 100 чоловік. Їх оснащення дозволить 
провести діловий захід на вищому рівні. Також тут є більярдний стіл і невеликий
спортзал [2].

Головною перевагою мережі Marriott є постійно оновлюєма система 
знижок і різного роду пропозицій, які приваблюють відвідувачів. Знижкова 
система має назву Marriott Rewards, її учасником, може стати будь-який 
відвідувач, який проведе кілька днів у будь-якому з готелів Marriott. Знижки 
надають цілий спектр безкоштовних послуг, від безкоштовного сніданку 
або ж будь-якого подарунка в номері, до можливості безкоштовного проживання
на кілька днів [3].

У мережі готелів працює нова програма лояльності − Marriott Bonvoy, яка 
пропонує привілеї гостям статусу Platinum Elite, а саме: на 50% більше балів на 
проживання; апгрейд номера; вітальний подарунок на вибір: бонусні бали, 
сніданок або послугу; додатковий бонус для учасників, які накопичили за рік 
50 відповідних критеріям діб; доступ в лаундж; пізній виїзд до 16.00 годин; 
безкоштовний високошвидкісний Інтернет в номері; повна гарантія бронювання; 
ексклюзивні тарифи для учасників; мобільна реєстрація та мобільний ключ; 
пакет Cash + Points; моментальне використання балів; елітна служба підтримки.

«На сьогоднішній день мережа готелів Marriott домоглася небувалих 
успіхів, залишивши далеко позаду багатьох конкурентів. Це найбільш 
динамічно розвинута компанія в світі в сфері готельного бізнесу, акції якої 
протягом останніх років неухильно підвищуються в ціні, незважаючи на світову 
кризу і спад у туристичній індустрії» [3].



203

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ 
1. 30 брендов Большого Marriott. Все о крупнейшей гостиничной сети 

мира. URL: https://hotelier.pro/management/item/1875-marwood/ (дата звернення: 
14.02.2021).

2. Откройте для себя наши отели. URL: https://www.marriott.com.ru/
marriott-brands.mi (дата звернення: 14.02.2021).

3. Тихонов П. История создания и развития сети отелей MARRIOTT.
URL: https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/940-istorija-sozdanija-i-razvitija-
seti-otelej-marriott (дата звернення: 17.02.2021).

Пересічна С. М., канд. техн. наук, доцент,
доцент кафедри готельно-ресторанного бізнесу,

Осіпчук Ю. Р., магістрант,
ПВНЗ «Київський університет культури», 

м. Київ, Україна

ТЕНДЕНЦІЇ РОЗВИТКУ АГРОГОТЕЛІВ В УКРАЇНІ
Пріоритетність розвитку агроготелів в Україні зумовлюється нагальною 

необхідністю невідкладного розв’язання соціально-економічних проблем сучасного
села.

В Україні серед основних видів сільських споруд, облаштованих для 
прийому відвідувачів можна виділити такі:

фермерська садиба – це земельна ділянка разом з розташованими 
на ній житловим будинком, господарсько-побутовими будівлями, наземними 
і підземними комунікаціями, багаторічними насадженнями, яка знаходиться 
за межами населеного пункту;

агрооселя – це житлове приміщення, що знаходиться в сільській місцевості,
містить не більше п'яти кімнат (залежно від категорії житла), пристосованих 
для проживання туристів, і належить на правах приватної власності господарю, 
який займається сільськогосподарською діяльністю або зайнятий у сфері 
обслуговування чи соціальній сфері села [1, с. 2];

агроготель − розташований у сільській місцевості готель з умовами для 
сільськогосподарської діяльності та відпочинку [2, с.10].

Агроготелі почали розвиватися в Італії як альтернатива відпочинку 
в міських готелях на початку 70 років. Тоді метою розвитку агротуризму 
стала допомога фермам після неврожайних років і отримання побічного доходу. 
Але вже через кілька років цей бізнес став давати головну статтю доходу 
виноробним господарствам на тлі все зростаючого інтересу городян 
до екологічно чистого відпочинку.

Втомлені від міської суєти жителі потягнулися на природу, вважаючи 
за краще продукти «прямо з грядки», сири, вино і м'ясо безпосередньо від 
виробника. У всіх країнах цей вид туризму почав розвиватися стрімко. Сьогодні 
переважна більшість структур агротуризму − агро-міні-готелі 3-4 зірки, часто 
розташовані в реставрованих віллах, замках і монастирях.

https://hotelier.pro/management/item/1875-marwood/
https://www.marriott.com.ru/
https://ushistory.ru/populjarnaja-literatura/940-istorija-sozdanija-i-razvitija-
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Проживаючи в агроготелі, вранці вас розбудить спів пташок або півні, 
ввечері на терасі з чудовим пасторальним пейзажем гості можуть насолодитися 
келихом молодого вина з погреба господаря маєтку. Власники маєтків 
пропонують своїм гостям риболовлю і «полювання за трюфелями», дегустацію 
вина і уроки кулінарії, верхову їзду і курси гончарної справи і малювання. 
В багатьох агроготелях вечорами влаштовують концерти класичної музики [3]. 

Велика роль у розвитку агроготелів та сільського зеленого туризму 
належить спілці сприяння розвитку сільського зеленого туризму в Україні, яка 
збирає дані з різних регіонів країни, проводить конференції та тематичні 
виставки з метою популяризації відпочинку в українському селі, сприяє розвитку 
сільської інфраструктури, збереженню існуючого культурного та історичного
надбання Українського народу.

В Україні є безліч цікавих місць, розташованих в порівняно благоприємних
екологічних регіонах, вартих уваги пам’яток духовності та культури, є садиби 
«зеленого туризму». Відпочинок у таких місцях обіцяє: будиночок серед саду, 
на радість жінкам − з пансіоном (харчуванням, вирощеними власними продуктами, 
приготовленими на живій воді страв), на радість дітям − спілкування 
з, можливо, небаченими досі домашніми сільськогосподарськими тваринками, 
усім − задоволення від прогулянок до лісу та річки чи озера, а також 
відвідування замків, історичних перлин народної творчості − дерев’яних 
церков, музеїв народної духовної культури та мистецтва, капличок над 
цілющим джерелом. 

Агроготелі орієнтовані на відпочинок, в основі якого покладені три 
основних принципи: бачити, брати участь, купувати. Вони розташовуються 
в сільській місцевості і дозволяють спостерігати місцеві культурні звичаї, 
сільські фестивалі та інші події. Агроготелі пропонують туристам брати участь 
у збиранні врожаю, випасі худоби, риболовлі, догляді за тваринами, 
вирощуванні сільськогосподарських культур, приготуванні страв місцевої 
кухні. Крім того, в цих готелях можна придбати сувеніри, вирощені в даній 
місцевості продукти, тканини місцевого виробництва та вироби місцевих 
ремісників. Часто при агроготелях організовують міні-ферми, де вирощують 
вівці, кіз, кроликів та ін.

Найактивнішими регіонами, що пропонують агроготелі на своїй території, 
вважається Закарпатський, Івано-франківський, Вінницький, Хмельницький, 
Київський, Чернігівський, Львівський, Полтавський [4].

В гірській частині Закарпаття можна відпочити, зануритися в світ 
природи, провести вихідні, відпустку, свята зі своєю сім'єю, друзями 
в чудовому агроготелі «Зачаровані Карпати». В агроготелі пропонують в літню 
пору року збір грибів, ягід, рафтинг сплав по р. Тиса, термальні басейни 
в Берегово, Косино, поїздки на оленячу ферму, в центр реабілітації бурих 
ведмедів, сироварню, старе село Колочава, екскурсійні поїздки з дегустацією 
вина, а також можливістю скуштувати страви угорської кухні. Агроготель являє 
собою територію з фруктовим садом [5].

У Волинській області у с. Мельники розташований агроготель «Чарівна 
квітка», що пропонує туристам житловий будинок, німецькі кемпінги 
(трейлери) і літні житлові будиночки. Ліси, що дбайливо оточують агроготель, 
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наповнюють повітря чистим, свіжим, неповторним ароматом хвої та квітів. 
Водночас Шацькі ліси багаті ягодами та грибами. Ожина, чорниця, малина, 
суниця, журавлина, брусниця – всі ці безцінні для здоров’я ягоди гості мають 
можливість збирати в лісі.

При попередньому замовлені, кухарі можуть приготувати страви місцевої 
кухні та доставити сніданок, обід та вечерю, а також парне коров’яче молоко, 
оскільки неподалік є власна ферма. Крім того, гості самостійно можуть 
готувати страви [6].

На Закарпатті, як і в усій центральній Європі є багато агроготельних 
комплексів, приватних садиб, в штучних озерах та ставках яких розводять 
форель для туристів. У цих закладах можна: орендувати риболовне 
спорядження, порибалити, приготувати рибу – самостійно на мангалі або 
віддати кухарям, які запечуть її з травами. Форель зі ставків з проточною водою 
цінується більше – такі умови розведення більше наближені до природних. 
От кілька агроготелів, на які варто звернути увагу: «Ждимир», с. Вовчий; 
«Мисливська садиба», с. Лумшори; «Смерековий двір», смт Жденієво; 
«Карпатська форель», м. Свалява [7].

В подальшому основними напрямками розвитку агроготелів в Україні 
мають стати: створення сприятливих умов для отримання податкових пільг та 
кредитів для власників готелів, рекламування послуг готелів, випуск 
різноманітних путівників, поширення різноманітних видів агро-туристичного 
бізнесу, у тому числі курортна спеціалізація сільського зеленого туризму.
Це вирішить проблему з поінформованістю населення, що однозначно 
збільшить кількість відпочиваючих в готелях, а це, в свою чергу, принесе 
користь для держави у вигляді поповнення бюджету за рахунок податків.
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СТАН РЕСТОРАННОГО БІЗНЕСУ В УКРАЇНІ
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ: ОГЛЯД ТА ПЕРСПЕКТИВИ

Внаслідок пандемії коронавірусу та введених карантинних заходів 
падіння українського ВВП за даними Міністерства розвитку економіки, торгівлі 
та сільського господарства першій половині 2020 р. склало 6,5% [1]. У той же 
час, за оцінкою МВФ, українська економіка зменшиться за підсумками 
2020 року на 8,2% [2]. 

Карантин істотно змінив споживчі настрої та майже зупинив декілька 
галузей – роздрібну торгівлю, готельний та ресторанний бізнес, авіаперевезення. 
Пізній початок курортно-рекреаційного сезону внаслідок впровадження 
обмежувальних заходів також створив кумулятивний ефект, який негативно 
вплинув як на індустрію відпочинку та подорожей, так і на супутні галузі –
готельно-ресторанний бізнес, транспорт (пасажирські перевезення), роздрібну 
торгівлю, індустрію розваг та діяльність установ культури.

Типовим для кризових періодів є скорочення витрат на товари та послуги 
не першої необхідності, дорожчі товари тощо. Не винятком стала й поточна 
криза. У ІІ кв. 2020 р. споживання домогосподарств (ДГ) скоротилося на 10,4% р/р.
Особливістю цього періоду експерти називають фізичне обмеження споживання 
внаслідок фактичної заборони на окремі види діяльності (непродовольчі магазини, 
ринки, заклади сфери послуг та транспорт). Наслідком такого обмеження 
виявилося поглиблення падіння споживання послуг ресторанів та готелів, 
закладів відпочинку та культури. 

На рис. 1 наведено кінцеві споживчі витрати ДГ у кризові періоди. Для 
порівняння було обрано І кв. 2009 року, оскільки в цей період спостерігалося 
найглибше падіння економіки під час кризи 2008-2009 років.

Рис. 1. Кінцеві споживчі витрати ДГ за окремими цілями 
у кризові періоди, % р/р [3, с. 17]
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Скасування жорстких карантинних обмежень з кінця травня та уведення 
адаптивного карантину зумовило відновлення економічної активності. Зокрема, 
поступово збільшувалася кількість відкритих кафе та ресторанів і їх обсяги 
реалізації, зростала кількість переміщень автомобілями та громадським 
транспортом, почали відновлюватися авіаперельоти, поліпшився щомісячний 
показник ділових очікувань підприємств.

Утім, наприкінці ІІІ кварталу стрімко почала зростати кількість хворих 
на COVID-19, що супроводжувалося посиленням адаптивного карантину 
в окремих регіонах. У результаті, практично призупинилося відновлення 
в ресторанному бізнесі. З одного боку це призвело до зростання обсягів 
доставки їжі (20-25%), але в той же час внаслідок падіння платоспроможності 
українців, замість відвідування ресторанів значна кількість почала віддавати 
перевагу домашнім стравам. На початок липня в Україні відновили роботу 
лише 86% кафе та ресторанів від докризового рівня (рис. 2).

Рис. 2. Працюючі кафе та ресторани за даними компанії «Poster» 
станом на серпень 2020 р.

До початку пандемії коронавірусу в Україні було понад 30 000 закладів 
ресторанного господарства. В середньому, в одному працювало 35 осіб 
(у великих комплексах – 150, в невеликих кав'ярнях – три-п’ять) [4]. На тлі 
відновлення економічної активності практично у всіх секторах стрімко 
прискорювалося зростання номінальних заробітних плат штатних працівників 
уже з травня. Причому, скорочення зберіглося лише в ресторанно-готельному 
бізнесі, який виявився серед найбільш постраждалих видів діяльності 
в коронакризу. 

Карантин призвів до того, що велика кількість співробітників ресторанної 
сфери стала безробітною. Це сталося через те, що не всі кафе та ресторани 
пережили двомісячну кризу. Згідно опитування Української ресторанної 
асоціації у червні 2020 року 24% закладів в Україні працювали лише на літніх 
майданчиках. 18% локацій працювали на терасі, а також здійснювали доставку. 
16% опитаних респондентів зазначили, що їхній заклад працював на доставку 
та приймав гостей на терасах і в залі, а 13% відповіли, що годували гостей на 
літній терасі та в залах, але доставкою не займалися. В залі та на доставку 
працювали 4%, тільки у залі – 6%, а тільки на доставку та takeaway – 8%. 
11% опитаних зазначили, що їх заклади були повністю закриті у червні. 
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Серед поставлених було й питання про виручку. Респондентів попросили 
вказати, який відсоток склала виручка у червні 2020 по відношенню до червня 
2019 року. Так, 24% зазначили, що виручка, порівняно з червнем минулого 
року склала менше 20%. 24% позначили, що виручка склала від 21 до 40%, 
а 19% - від 41 до 60%. 9% опитаних зазначили, що їх виручка складала 61-80%, 
а 8% опитаних отримали виручку в 81% та більше. 17% опитаних відповіли, що 
вони не здійснювали підрахунків (рис. 3) [5].

Рис. 3. Товарообіг закладів ресторанного господарства 
за даними компанії «Poster» станом на серпень 2020 р.

З огляду на проаналізовану ситуацію у сфері ресторанного господарства, 
а також на прийняте рішення МОЗ України стосовно повернення адаптивного 
карантину в країні, починаючи від 24 лютого [6], можна припустити, що протягом 
найближчих 2,5 місяців (за умови стабільного зменшення кількості нових випадків 
захворювань на COVID-19) ресторанний бізнес за найоптимістичнішого сценарію 
розвитку подій демонструватиме поступовий приріст товарообігу. На цей 
показник комерційної діяльності, на нашу думку, може суттєво вплинути й 
анонсована МОЗ вакцинація населення. Тому, на період карантину із 24 лютого 
по 30 квітня 2021 р. одним із головних завдань для закладів ресторанного 
господарства має стати забезпечення безпеки відвідувачів та працівників, аби 
не спровокувати переходу країни від базового жовтого до червоного рівня 
епідеміологічної небезпеки, коли буде заборонена їх діяльність (окрім адресної 
доставки та обслуговування на виніс) тощо.
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ІННОВАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ ДЕСЕРТІВ
ДЛЯ ДІТЕЙ МОЛОДШОГО ШКІЛЬНОГО ВІКУ

Стан здоров’я сучасної людини значною мірою визначається якістю
харчування у дитячому віці. Коли відбувається стрімкий ріст, обмінні реакції
проходять найбільш інтенсивно [1, с.56].

Однак попит на десертну продукцію оздоровчого призначення задоволений
не повністю. Це пов’язано з тим, що десерти мають невеликий термін реалізації,
складну і трудомістку технологію виробництва, що зумовлює неоднорідність
якості та стримує розширення їх асортименту [2 с.5, 3 с.8].

Стрімке зростання попиту на десертну продукцію оздоровчого призначення
визначає доцільність удосконалення її якісних споживчих властивостей. Просування
на український ринок нових видів десертів оздоровчого призначення стримується
недостатнім рівнем фундаментальних та прикладних досліджень. Головним чином,
це пов’язано із процесами утворення та стабілізації структури білково-вуглеводних
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систем, збагачених харчовими добавками, що надають оздоровчий ефект цій
продукції. Це спрямовує науковців на пошук нових вітчизняних покращувачів
харчових систем, які мають високі харчові властивості та невисоку
собівартість.

З метою формування і стабілізації структури білково-вуглеводної системи
десертів можна запропонувати концентрат сироваткових білків, отриманих
шляхом ультрафільтрації (КСБ-УФ). КСБ-УФ має високий енергетичний та
хімічний склад біополімерів, зокрема білків, вуглеводів. Тому добавка КСБ-УФ
може впливати на процеси структуроутворення, а також на показники якості
готової десертної продукції. Однак ці дані відсутні, і необхідні додаткові
дослідження.

Об’єкт дослідження – технологія крему плодово-овочевого оздоровчого
призначення для дітей молодшого шкільного віку.

Предмети досліджень – концентрат сироваткових білків, отриманих
шляхом ультрафільтрації із вмістом 65 % сухих речовин; модельні зразки крему
плодово-овочевого оздоровчого призначення для дітей молодшого шкільного
віку; контрольна базова рецептура крему «Цитрусового» № 910 та крему
«Ягідного» № 909.

Приготування дослідних зразків крему проводили відповідно до 
запропонованої технології кремів, контрольних зразків за класичною 
рецептурою.

Виходячи з позицій нутриціології та враховуючи нутрієнтний гомеостаз 
дітей молодшого шкільного віку (7–10 років), змодельовано рецептуру крему 
плодово-овочевого оздоровчого призначення для вирівнювання фізіологічних 
потреб дитини. Тобто цей модельований продукт містить дефіцитні нутрієнти, 
а саме: повноцінні білки, ПНЖК, вітаміни і мінеральні речовини, харчові 
волокна, що становлять 15–30 % добової потреби дитини. Представлені дані 
проектування та комп’ютерного моделювання дають можливість констатувати, 
що зразки модельованого десерту мають оздоровчий ефект для дітей 
молодшого шкільного віку.

Аналіз забезпечення оздоровчого призначення десертної продукції для 
дітей молодшого шкільного віку шляхом взаємодії нутрієнтів доводить, що 
споживання дитиною цієї десертної продукції вплине на збалансованість 
раціону і, крім того, покращить енергетичний обмін речовин та забезпечення 
організму БАР, сприятиме покращенню імунної системи, забезпеченню нормальної
роботи шлунково-кишкового тракту, профілактиці розвитку опорно-рухового 
апарату, зору, має ліпотропну та антиокисну спрямованість.

Функціонально-технологічні властивості десертної продукції вивчали
на модельних системах. Технологію десерту плодово-овочевого оздоровчого
призначення спроектовано як цілісну систему, в межах якої виділено
підсистеми, функціонування яких має значення для отримання вихідного
результату, тобто десерту плодово-овочевого оздоровчого призначення для
дітей молодшого шкільного віку. Для визначення технологічних параметрів
і режимів виробництва крему плодово-овочевого оздоровчого призначення для
дітей молодшого шкільного віку досліджено вплив спроектованої моделі
рецептури на збитість та стабільність дослідних зразків (табл. 1.).
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Експериментальні дослідження збитості та стабільності дослідних зразків
десертів доводять, що:

– при додаванні КСБ-УФ (23,0-29,0 %) до маси десертної продукції,
виробленої на основі рецептури крему «Цитрусового», збитість збільшується на
5,4…15,6 % для модельованого крему плодово-овочевого оздоровчого призначення
для дітей молодшого шкільного віку порівняно з продукцією, виробленою
за традиційною технологією. Для модельних зразків на основі рецептури крему
«Ягідного» – на 5,6…17,7 %;

– стабільність емульсії крему, виробленого за проектованою технологією
на основі рецептури крему «Цитрусового», збільшується на 4,8 % (при додаванні
23,0 % КСБ-УФ); на 5,0 % (при додаванні 25,0 % КСБ-УФ) та на 3,4 %
(при додаванні 27,0 % КСБ-УФ) порівняно зі стравою-аналогом. Для модельних
зразків на основі рецептури крему «Ягідного» стабільність емульсії збільшується
на 4,1 % (при додаванні 25,0 % КСБ-УФ); на 4,3 % (при додаванні 27,0 %
КСБ-УФ) та на 3,3 % (при додаванні 29,0 % КСБ-УФ) порівняно зі стравою-
аналогом.

Таблиця 1
Дослідження збитості та стабільності

дослідних зразків крему плодово-овочевого

Найменування 
показника

Показники
зразки крему на основі 

“Цитрусового”
зразки крему на основі 

“Ягідного ”
№1 

контроль
№ 2 № 3 № 4 № 5

контроль
№ 6 № 7 № 8

Збитість 104,0 129,6 123,8 109,4 106,8 134,5 132,6 112,4
Стабільність 93,2 96,6 98,2 98,0 95,2 98,5 99,5 99,3

Аналіз результатів сенсорної оцінки експертної комісії підтвердив, 
що поєднання у суміші яблука, сливи, гарбуза, полуниці та апельсину, збагаченої 
порошком водорості спіруліни та концентратом сироваткових білків, отриманих 
шляхом ультрафільтрації (КСБ-УФ) покращує зовнішній вигляд десерту, його смак 
та аромат, текстуру та колір. За органолептичними показниками найбільш 
оптимальною для десертної продукції обрано концентрацію КСБ-УФ  25,0 %. 
Зразки з більш високими концентраціями КСБ-УФ дуже в’язкі і мають незадовільні
споживчі властивості.

Дослідження хімічного складу і енергетичної цінності крему плодово-
овочевого оздоровчого призначення засвідчило, що проектована продукція 
відповідає вимогам дієтологів та нутриціологів щодо десертів оздоровчого 
призначення для дітей молодшого шкільного вік. Вивчення микробіологічних 
показників десерту за розробленою технологією показало, що кількість 
мезофільних аеробних і факультативно-анаеробних мікроорганізмів (MAFAM) 
у всіх досліджених зразках знаходилося у межах норми нормы. Вивчення 
кількості бактерій группи E.coli не виявило цих мікроорганізмів ні в одному 
зі зразків. Підтверждена висока біологічна цінність десерту за змістом 
незамінних амінокислот.
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За результатами проведених досліджень обґрунтовано рецептурний склад 
суміші, доведено раціональну кількість вторинної білкової сировини (КСБ-УФ) 
та її вплив на функціонально-технологічні властивості, технологічні параметри 
та режими виробництва десерту.

Проектована технологія пройшла апробацію у їдальні спеціалізованого 
комунального закладу «Харківська спеціалізована загальноосвітня школа-
інтернат І-ІІІ ступенів №12» Харківської обласної ради. Випущена пробна 
дослідно-промислова партія десертної продукції отримала високи оцінки 
експертної комісії з якості та рекомендована для впровадження у виробництво 
шкільних їдалень, санаторіїв, профілакторіїв тощо.
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АНІМАЦІЙНА ДІЯЛЬНІСТЬ В ГАЛУЗІ ТУРИЗМУ
Сьогодні туризм є вагомою та соціально значущою галуззю в організації 

дозвілля. Туризм є багатогранним явищем, оскільки він є формою мандрівок, 
засобом релаксації та організації дозвілля, формою пізнання та засобом 
комунікації.

Відпочинок, дозвілля, розваги, як і праця, зазначає О. М. Головко, 
є невід’ємними складовими життєдіяльності людини. Розважаючись, людина чи 
група людей задовольняють свої духовні потреби, оцінюють свої можливості. 
Відпочивати та розважаючись можна як у природному так і штучному 
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середовищі. Створення відповідних умов для цього і є завданням індустрії 
розваг. Індустрія розваг є молодою галуззю, яка формує і розвиває особистість, 
впливає на виховання, формування оптимістичного настрою, відпочинок, 
культурний розвиток людини тощо [1, 196]. 

Діяльність туризму, щодо задоволення соціальних потреб, таких як культурні 
потреби та дозвілля являється однією з найважливіших засобів залучення 
туристів до культури, сприяє розвитку у них нових духовних потреб.

Освітні заняття та освоєння накопичених цінностей культури, є якісною 
характеристикою туристичної діяльності, дозволяють задовольнити потреби 
в освіті, пізнанні, розвитку, а також самовираженні, самоствердженні особистості
та підвищенні її культурного рівня.

Реальність сьогодення диктує свої правила, а саме в суспільстві зростає 
потреба в рекреативних формах діяльності. 

Культурний туризм як вагома складова у галузі дозвілля є досить 
перспективним для соціокультурного простору, його об'єктом є світова 
культурна спадщина: пам’ятки культури, історії, музеї, виставки, музейно-
виставкові комплекси, історико-культурні заповідники. 

Культурний туризм має на меті таке розуміння соціокультурних реалій, 
які формулюють їх історико-культурну винятковість. В межах культурного 
туризму здійснюється соціальна взаємодія, міжкультурна комунікація; взаємодія 
різних соціальних та культурних систем; процесів засвоєння туристом норм як 
суспільного життя, так і культури.

Панорама культури сьогодення, як зазначає О. М. Головко, досить барвиста.
Зовсім незначна частина населення світу є носієм архаїчної культури; більша 
частина людства перебуває на рівні традиційної, аграрної культури; і лише одна 
третина з 5 млрд. людей досягла стадії науково-технічної, сучасної культури. 
Внаслідок потужного розвитку засобів масової комунікації та інформації сучасна 
культура впливає на архаїчну і традиційну культуру багатьох народів світу. Для 
сучасної культури характерні насамперед процеси індустріалізації [1, 150]. 

Проявом високих ступенів багатозадачності готельного підприємства, його 
професіоналізму є організація анімації. Анімація гостинності посідає досить вагоме 
місце у структурі готелю та являє собою окрему структурну одиницю, пов'язану 
з іншими. Анімація являється важливою складовою у готельному обслуговуванні, 
частиною всього сервісу готелю. 

Анімаційна діяльність на підприємствах індустрії гостинності є реальний 
і особливий світ з притаманними тільки йому правилами дії, які здійснюють 
професіонали. Професійна команда, що займається анімаційною складовою 
діяльності гостинного комплексу, цілодобово піклується про дозвілля 
відпочиваючих, організовує і проводить ігри, конкурси та спортивні змагання, 
запрошує на вистави, театральні та танцювальні шоу, мюзикли, комедії, 
концерти класичної музики; вживає всіх заходів аби зробити відпочинок 
цікавим і незабутнім [3] . 

Таким чином, туристична діяльність, як і інші соціокультурні складові, 
є важливими видами діяльності, органічними компонентами сьогодення, які 
спрямованих на забезпечення як культурних потреб, так і задовольняють 
потреби особистості у відпочинку, розвагах, нових враженнях, саморозвитку.
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АНАЛІЗ ОРГАНІЗАЦІЇ РОБОТИ СУЧАСНИХ СИСТЕМ БРОНЮВАННЯ 
У ГОТЕЛЬНО-РЕСТОРАННОМУ ТА ТУРИСТИЧНОМУ БІЗНЕСІ

2021 рік проголошено роком міського туризму, так за даними Організації 
Об'єднаних Націй, 55% населення світу вже проживає в містах, до 2030 р. 
очікується, що ця частка сягне за 60%. Сектор готельно-ресторанної та 
туристичної сфери – один з ключових компонентів економіки і соціального 
життя багатьох міст світу і тому є центральним елементом стратегій і політики 
міського розвитку. Urban-tourism – може являти собою рушійну силу в розвитку 
міст і робити міста більш відкритими, безпечними, життєздатними і стійкими. 

Готельно-ресторанний та туристичний бізнес, безперечно має домінуючий
вплив на відповідні зони відпочинку, покращує інфраструктуру, мобільність, 
доступність і умови життя, як для місцевого населення, так і комфортне 
перебування для туристів, клієнтів, екскурсантів та відвідувачів. Динамічний 
розвиток готельно-ресторанного і туристичного бізнесу спостерігається останнім
часом особливо в готельній, транспортній і комунікаційній сферах, які зі 
збільшенням попиту на подорожі мають найбільшу необхідність в використанні 
інноваційних інструментів і продуктів інформаційних технологій, і тому 
розробляються автоматизовані системи бронювання, електронні системи 
інформації і комунікацій.

Сучасні системи бронювання за їх призначенням поділяють на три групи: 
інвенторні, дистрибутивні, і системи змішаного типу (інвенторно-дистрибутивні).

Інвенторні системи (або CRS, Computer Reservation System) – це системи, 
що забезпечують зберігання ресурсів місць перевізників (inventory-ресурси) 
і управління ними з боку самих перевізників, а також можливість надання 

https://cyberleninka.ru/article/n/sovremennye-formy-organizatsii-i-protsessnimatsi-
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інформації про вільні місця та їх вартість за запитами, що надходять від 
розподільних систем, інших інвенторних систем (міжхостова взаємодія) або 
власних точок продажу авіакомпанії [1].

Дистрибутивні, або розподільні системи – це системи, які забезпечують 
технологічний процес реалізації місць. Такі системи не зберігають власне 
ресурси місць перевізників, в їх базах даних розміщена виключно інформація 
про наявність і місце зберігання ресурсів (інвенторної системи) кожного 
перевізника, який бере участь, а також інформація про можливі тарифи. Таким 
чином, якщо інвенторні системи  ̶ це інструменти для авіакомпаній, де зберігається
інформація про місця на кожному конкретному рейсі, то дистрибутивні  ̶
це системи зі складними алгоритмами пошуку для агентів, що забезпечують 
можливість продажу цих місць через велику мережу агентських фірм. 

Інвенторна система може цілком належати конкретній авіакомпанії, 
а може становити систему групового використання та надавати послуги кільком 
перевізникам. Прикладом зарубіжної системи групового доступу, що набула 
поширення на ринку країн СНД, служить CRS Gabriel [2].

Архітектура інвенторно-дистрибутивних автоматизованих систем бронювання
базується на двох взаємодіючих між собою типах систем: інвенторних 
і дистрибутивних. Основною функціональною одиницею системи бронювання є 
центр бронювання авіакомпаній (інвенторний центр або хост в мультихостовому
центрі), а також підключені до нього системи авіакомпаній для оперативного 
управління ресурсами.

До інвенторного центру (хосту) для продажу авіаперевезень можуть бути 
підключені тільки системи власних мереж агентів. Для підключення широкої 
мережі нейтральних агентів на території різних держав необхідно, щоб інвенторний 
центр авіакомпаній був інтегрований з однією або декількома GDS.

З іншого боку, щоб незалежні агенти, що працюють з GDS, могли 
забезпечити за запитом пасажирів продаж авіаквитків на простих і складних 
маршрутах на рейси різних авіакомпаній, GDS повинна мати зв'язок (стикування) 
зі значною кількістю інвенторних центрів (хостів) авіакомпаній.

Автоматизовані системи бронювання в цілому виконують наступні 
функції:

− забезпечення зберігання ресурсів місць перевізників в інвенторних 
центрах;

− управління ресурсами місць перевізників персоналом самих 
перевізників;

− бронювання перевезень з системами власних кас авіакомпаній;
− бронювання авіаперевезень і різних додаткових послуг з терміналів 

глобальних розподільних систем незалежними агентами в різних країнах.
Принцип модульності є одним з основних принципів побудови систем 

бронювання і має 2 аспекти: перший полягає в тому, що система повинна 
бути чітко розділена на інвенторну і дистрибутивну підсистеми, другий –
передбачає, що кожна з цих підсистем може складатися з окремих програмних 
модулів, призначених для вирішення тих чи інших функціональних завдань. 
При цьому частина модулів, які забезпечують виконання основних функцій 
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системи бронювання, складають "ядро системи" і використовуються усіма її 
учасниками, інші ж модулі призначені для подання користувачам додаткових 
послуг або сервісу для агентів і можуть використовуватися ними за бажанням. 

Принцип масштабності – полягає в тому, що програмне забезпечення 
і набір необхідного обладнання, а отже і вартість центру безпосередньо 
залежить від того, на які обсяги ресурсів він розрахований. Згідно цього 
принципу, при розробці центрів закладається можливість збільшення його 
потужності за рахунок підключення додаткової кількості необхідних апаратних 
засобів.

Принцип роботи в реальному часі – означає, що при надходженні запиту 
до бази даних від користувача системи, дані негайно обробляються і, при 
необхідності, формується і передається у відповідь повідомлення користувачу 
відразу після обробки. При цьому час реакції систем на запит не перевищує 
2-3 секунд [3].

Принцип нейтрального дисплея передбачає наступний порядок відображення 
на основному дисплеї рейсів на запитувану дату:

− усі безпосадочні прямі рейси між відповідними парами міст;
− всі посадочні рейси без заміни повітряного судна;
− стикувальні рейси.
Користувачеві за його запитом повинен бути наданий основний дисплей, 

сформований в порядку часу вильоту рейсів (для групи 1) або фактичного часу 
в дорозі (для груп 2 і 3). Дисплеї, що генеруються в АСБ, повинні бути ясними 
і недискримінаційними для всіх перевізників-учасників АСБ.

Принцип ведення інформації про пасажира на основі PNR (passenger name 
record) – запису в системі про одного або декількох пасажирів, перевезення 
яких виконується за одним і тим же маршрутом. PNR складається з груп 
окремих елементів (полів), причому деякі з них є обов'язковими, а деякі –
додатковими.

До обов'язкових елементів PNR відносяться:
− особисті дані пасажира;
− польотні сегменти;
− контактні дані пасажира;
− статус викупу броні;
− дані про агента (генеруються системою автоматично).
Додатково при бронюванні можуть бути використані необов'язкові 

елементи PNR, такі як: запит спеціального харчування, інформація про тварину, 
яка перевозиться, ділянку перевезення з відкритою датою вильоту, наявність 
наземного сектора на маршруті і так далі [1]. PNR є основною обліковою 
одиницею інформації про пасажирів в системах бронювання. Кожній 
PNR система автоматично присвоює унікальний реєстраційний номер, за яким 
PNR завжди може бути визначена і, при необхідності, модифікована 
(наприклад, змінено дату вильоту, анульовано будь-яку ділянку маршруту, 
змінено контактний телефон і так далі) [3].
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Принцип максимальної зручності для користувача передбачає наявність 
зручного інтерфейсу і доступу, стандартний принцип побудови вхідних запитів, 
високу швидкість обміну інформацією по мережі і так далі.

Принцип захисту інформації перевізника від несанкціонованого доступу –
здійснюється за допомогою системи паролів користувачів, а також 
вбудованими засобами адміністративного управління.

Таким чином, після аналізу принципів роботи сучасних систем бронювання 
було зроблено висновок, що найбільш ефективним та перспективним на ринку 
готельно-ресторанного і туристичного бізнесу є використання автоматизованих 
систем бронювання за рахунок того, що вони дозволяють гнучко організувати 
робочий процес працівників, що забезпечить зниження рівня матеріальних 
витрат та використання людських ресурсів.
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ПОШУКОВО-ІНФОРМАЦІЙНА СИСТЕМА ADVANT TRAVEL:
ОРГАНІЗАЦІЯ ПРОСУВАННЯ ТУРИСТИЧНОГО ПРОДУКТУ
Сучасний національний туристичний ринок визначається, насамперед, 

туристичним попитом та різноманіттям туристичних пропозицій та послуг. 
З точки зору глобалізації, бурхливого та надзвичайно складного середовища, 
конкуренція стає сильнішою та безжальною. Сучасні туристичні компанії 
стикаються з необхідністю пошуку нових шляхів і методів для досягнення
стійких конкурентних переваг. 
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Організація просування туристичного продукту має свої особливості, 
що випливає з того, що товар у туризмі є послугою. Крім того, «не відчутність» 
товару надає ще більшого значення маркетинговій політиці підприємства. 
За допомогою елементів маркетингового комплексу: продукту, ціни, просування та 
розподілу підприємство адаптується до умов навколишнього середовища, 
реалізуючи тим самим свою місію. Просування туристичного продукту націлене на 
довгостроковий сталий розвиток шляхом виконання низки стратегій. Ці стратегії й 
привертають увагу загальної ідеї підвищення конкурентоспроможності, побудови 
іноваційної галузі шляхом сприяння більш тісної інтеграції людей та туристичних 
підприємств, організацій тощо[1].

Так, розглянемо вищезазначені положення на прикладі діяльності 
пошуково-інформаційної системи ADVANT TRAVEL. 

ADVANT – міжнародна група VAR (Value Added Reseller) компаній, 
що об'єднує ряд бізнесів, які пропонують нове бачення продуктів та послуг 
на класичних ринках, де ключову роль відіграє дбайливо-довірче споживання.

Наразі до групи компаній входять:
- центр розробки VAR продуктів – компанія ADVANT, яка здійснює аналіз

ринків, створення продуктових і інфраструктурних IT-рішень і адмініструє 
бізнес-процеси;

- перше призначене для користувача онлайн-турагентство ADVANT Travel;
- ICM (Influencer & Community Marketing) – компанія ADVANT Club, яка 

просуває сервіси ADVANT за допомогою спільноти лідерів думок з загальної 
кількості лояльних клієнтів.

Головний принцип – КЛІЄНТОЦЕНТРИЗМ: Я Користуюся, МЕНІ 
подобається, Я Рекомендую!

https://advant.club/ містить електронну пошуково-інформаційну систему 
ADVANT Travel, яка дозволяє користувачеві безпосередньо отримувати вигідні 
пропозиції від провідних туроператорів і купувати їх на сайті за найкращою 
ціною без візиту до турагентства.

Виняткові права на бренд ADVANT, матеріали даного та інших сайтів 
і матеріалів компаній, що входять до групи компаній ADVANT, належать 
компанії Advant Travel Ltd. 

Наразі Advant Travel Ltd. розробили набір простих, але потужних 
веб-інструментів. З метою зручного залучення нових партнерів з інтернету, 
знайомства. Сучасні бізнес-інструменти складаються з декількох модулів. 
Наразі це механізм простого створення: Landings і спеціалізована CRM-система. 
З їх допомогою можливо швидко, коректно підготуватися до інтернет-просування, 
моніторити статистику результатів інтернет-реклами, легко обробляти нові заявки й 
займатися розвитком відносин з новими контактами. 

Модуль: «Landings»
Простий і швидкий інструмент підготовки до залучення нових контактів 

з інтернету. Все відбувається просто та швидко: створюють макети готових 
Landings, далі йде процес відбору потрібної тематики, клієнт активує, 
використовує (рис. 1).

https://advant.club/
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Рис. 1. Фрагмент сторінки головного макету готових Landings
на прикладі ОАЄ[3]

Турпропозиція є часовою та просторовою синхронізацію привабливих, 
комунікативних та рецептивних факторів. Важливою особливістю її є гнучкість, 
саме завдяки незмінності основних елементів пропозиції рис. 2.

Особливістю такого рішення є те, що користувач може створювати 
Landings під кожен канал або навіть формат реклами, що вже заплановано. 
Панель статистики розгорне результати реклами по кожному такому Landings, 
і користувач зможе обрати найефективніші канали просування.
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Рис. 2. Приклад турпропозиції з часовою та просторовою синхронізацію 
привабливості Rixos Premium Bodrum, Туреччина (фрагмент кола Landings) [3]

На вибір діє два готових Landings:
 «ADVANT Travel – переваги сервісу для мандрівників»;
 «ADVANT Club – для знайомства з бізнес можливостями».
Всі реєстрації з Landings проходять під реферальне посилання і відразу 

є доступними для наступного етапу спілкування в CRM модулі. 
Модуль: «CRM»
Інструмент, який допомагає в роботі з новими контактами. Найважливіше –

всі дані про нову людину, замітки по спілкуванню з клієнтом, домовленості, 
план зустрічей, знаходяться у кабінеті і доступні онлайн.

CRM допомагає планувати як робочий день, так і процес рекрутування по 
кожному новому контакту. «Плюс система» допомагає в процесі роботи, 
нагадуючи про заплановані події, а користувач буде пам’ятати, про що й з ким мав 
зустріч, на які питання потрібно дати відповідь або коли запланована зустріч за 
участю спонсора. Просування туристичного бізнесу стає все більшим викликом, 
маркетингові організації зосереджують свою увагу на рекламних зусиллях. 
Ефективна організація просування туристичного продукту – найважливіший аспект 
успішного розвитку туристичного бізнесу. Ретельне планування та творчі ідеї –
ключові фактори успіху [2].
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Таким чином, організація просування туристичного продукту – це комплекс
різних видів діяльності кампанії як-то: інформування споживачів щодо 
переваги товарів, стимулювання їх до здійснення реалізації, та процесу 
створення і поширення, у свідомості споживачів, певного образу за допомогою, 
якого компанія може закріпити конкурентні переваги турпродукту на ринку послуг. 
Саме завдяки чіткому вивченню методів організації просування туристичного 
продукту, можливо розробити ефективні бізнес-концепції, побачити конкурентні
переваги продукту і зміцнити позиції кампанії на ринку.
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СУЧАСНІ ЕЛЕМЕНТИ ОРГАНІЗАЦІЙНОЇ СТРУКТУРИ 
УКРАЇНСЬКОЇ ПРИВАТНОЇ ТУРИСТИЧНОЇ КОМПАНІЇ «JOIN UP!»

Ефективність діяльності туристичного підприємства багато в чому залежить 
від його організаційної структури управління, принципів її будови та постійного 
вдосконалення, вона посідає чільне місце у внутрішньому середовищі туристичного 
підприємства. Організаційна структура управління туризмом дає можливість 
впорядкувати сукупність взаємопов'язаних елементів, які перебувають між собою 
в сталих відносинах, що забезпечує їх функціонування і розвиток як єдиного цілого 
в будь-якій організаційній структурі туристичного ринку. 

Так, елементами структури можуть бути як окремі працівники, служби 
так і окремі ланки апарату управління, а взаємозв'язки між ними підтримуються 
через горизонтальні і вертикальні зв'язки, які носять лінійний і функціональний 
характер. В межах структури управління проходить управлінський процес (рух 

https://advant.club/auth/login/TKACHENKOTI29
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інформації і прийняття управлінських рішень), між учасниками якого розподілені 
завдання і функції управління, і відповідно – права і відповідальність за їх 
виконання [1]. 

На вибір структури управління впливають: розмір туристичної організації;
технологічні фактори; економічні фактори; людський фактор, природні 
фактори. В практиці діяльності туристичних підприємств існує два типи 
структур управління – ієрархічна, адаптивна. Ієрархічний тип структур має 
багато різновидів. Найрозповсюдженішими є лінійно-функціональна, лінійно-
штабна і дивізіональна організація управління. 

Наразі, для кращого розуміння та сприйняття розглянемо останню на 
прикладі туристичного підприємства Join UP! Join UP! – українська приватна 
компанія, заснована як ТА 2001 році, а з 2010 року працює як туроператор. Має 
головний офіс у Києві, а також представництва у Харкові, Одесі, Дніпрі 
та Львові, за кордоном – у Молдові, Білорусі та Казахстані. Команда налічує 
понад 600 людей, а партнерська мережа в Україні – 19 власних агентств, 
121 франчайзингове агентство та майже 7300 агентств-партнерів [2].

Дивізіональна структура. Необхідність появи такої структури 
у 2009 році була викликана різким збільшенням розмірів підприємств, 
диверсифікацією їхньої діяльності і ускладненням технологічних процесів 
в умовах швидкої зміни зовнішнього середовища. 

Першими такі зміни розпочали великі підприємства, які почали створювати 
виробничі підрозділи і надавати їм певну самостійність у здійсненні оперативної 
діяльності [3]. Ключовими фігурами стають не керівники функціональних 
підрозділів а менеджери які очолюють виробничі підрозділи. Туроператор 
мультипрофільний, може організувати будь-який вид відпочинку за індивідуальним
чи корпоративним запитом. 

Структуризація організації по відділенням проводиться залежно від
продукту, що випускається – дивізіонально-продуктова структура, що відображено 
на рис.1. 

Рис. 1. Фрагмент схеми дивізіонально-продуктової структури 
(на прикладі туристичного підприємства Join UP!)
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У фокусі три вектори: Welcome to Europe (Середземномор’я і класична 
Європа), Exotic Mood (екзотичні країні від Мексики до Балі), Arabian world 
(країни арабського світу) рис. 2. Загалом у портфелі компанії більше
60 напрямків для подорожей у різні куточки світу. Вона є засновником 
та організатором щорічної туристичної події INSIDE TRAVEL INDUSTRY, 
спрямованої на розвиток туристичної галузі України [4].

Рис. 2. Банер-шаблон інтерфейса Exotic Mood

Частка компанії на ринку виїзного туризму серед туроператорів складає 
близько 30%, у 2019 році Join UP! відправив на відпочинок за кордон понад 
1 млн. туристів [4]. Практика свідчить, що на формування рівнів організаційної 
структури впливають такі фактори, як масштаб і вид організації, напрями 
її діяльності, кількість стратегічних бізнес-одиниць, стратегічні плани тощо.

Таким, чином, зв'язок структури управління з такими ключовими 
поняттями як цілі, функції, процес, механізм функціонування є свідченням 
того, наскільки великим є вплив організаційної структури на всі сторони 
управління. Саме тому, менеджери всіх рівнів приділяють значну увагу 
принципам і методам формування структур, вибору типу або комбінації видів 
структур, вивченню тенденцій в їх побудові і оцінці відповідно до цілей 
і завдань, що вирішуються.
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ОРГАНІЗАЦІЙНА КУЛЬТУРА НАЦІОНАЛЬНОГО 
ТУРИСТИЧНОГО ПІДПРИЄМСТВА

Важливим компонентом у функціонуванні туристичного бізнесу 
є організаційна культура підприємства та професійна культура менеджера. 
Організаційна культура – це система формальних і неформальних правил 
і норм діяльності, звичаїв і традицій, індивідуальних і групових інтересів, що 
формує особливості поведінки працівників в певній компанії, стиль керівництва, 
що ідентифікує працівників з підприємством і цілями його розвитку. Вона відіграє 
важливу роль в забезпеченні економічної безпеки підприємства. 

Невід’ємною складовою організаційної культури є культура менеджменту 
та обслуговування.

Культура обслуговування – це організаційна культура, спрямована 
на обслуговування клієнтів на основі вироблення певних правил, процедур, 
практичних навичок і вмінь. Вона виробляється кожним підприємством, 
диктується його політикою і підтримується системою заохочень. На одному 
підприємстві вона може бути дуже низькою, на іншому – досить високою. 
Прояв високої культури обслуговування визначається через поведінку 
персоналу, що чітко знає, як діяти в будь-якій ситуації, і, що від нього очікують 
клієнти [1].

Складові культури обслуговування:
- безпека та екологічність при обслуговуванні; 
- естетика інтер'єру, створення комфортних умов обслуговування;
- знання психологічних особливостей особистості і процесу обслуговування; 
- знання і дотримання персоналом етичних норм обслуговування;
- знання і дотримання правил, що встановлюють порядок і черговість 

обслуговування.

https://joinup.ua/
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Культура обслуговування клієнтів визначається такими параметрами як:
- оперативність;
- якість;
- асортимент; 
- стиль обслуговування персоналу;
- прояв турботи про клієнта шляхом оцінки та врахування його 

фінансового та психологічного стану й соціального статусу.
Складовою частиною культури менеджменту туристичного підприємства 

є управління персоналом організації. Менеджмент персоналу передбачає свідоме 
регулювання діяльності трудового колективу, а саме: форм його організації, 
характеру взаємовідносин між його членами, формування психологічного клімату, 
управління конфліктами, мотивації дій тощо. 

Як відомо, менеджмент будь-якого підприємства включає два основних 
аспекти. Перший аспект – визначення цілей фірми. Розробляються заходи щодо 
їх здійснення і, відповідно, контролюється результат. В цьому аспекті менеджмент 
спрямований на вирішення матеріально-логічних задач, організацію подій на 
підприємстві і управління ними. Другий аспект – це керівництво підприємством, 
а, отже, і управління людьми [2].

Перехід до сучасних методів менеджменту на туристичних фірмах може 
бути тільки при формуванні ефективної культури менеджменту, носіями якої 
перш за все є працівники туристичної фірми. Саме вони розробляють, продають, 
надають послугу та здійснюють безпосередній вплив на споживачів (клієнтів), які, 
орієнтуючись на стиль спілкування, професійну культуру працівників фірми та 
імідж організації, здійснюють вибір [3].

У сфері туризму більшість підприємств в якості домінуючих цінностей, 
що визначаються організаційною культурою, визначають: 

- задоволеність клієнтів;
- лояльність по відношенню до клієнтів, фірми, колег і співробітників;
- здатність до постійного розвитку і змін; 
- прагнення до постійного навчання;
- турботу про фінансовий успіх підприємства (високі доходи, низькі 

витрати);
- визнання успіху/вкладу в успіх підрозділу, підприємства;
- зацікавленість в реалізації посадових обов'язків;
- використання потенціалу співробітників підприємства; 
- зважений розвиток філософії бізнесу при збереженні прийнятих раніше 

ціннісних орієнтирів; 
- командну роботу.

Отже, культуру менеджменту та обслуговування можна розглядати 
як потужний стратегічний інструмент, що дозволяє орієнтувати всі підрозділи 
й окремих працівників організації на виконання загальних цілей підприємства, 
зумовлюючи тим самим підвищення його конкурентоспроможності на туристичному
ринку. Як підтверджує досвід провідних туристичних компаній, спрямування
інтелектуальних зусиль, матеріальних і нематеріальних ресурсів на зміцнення 
організаційної культури сприяє отриманню підприємством конкурентних 
переваг. Водночас ігнорування організаційної культури в цілому або її окремих 
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складових спричинює непередбачувані наслідки, наприклад, утрату контролю 
над процесом надання послуг, фінансовими потоками, а в найгірших випадках –
ліквідацію підприємства.
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СУЧАСНІ ІНФОРМАЦІЙНІ ТЕХНОЛОГІЇ В ТУРИЗМІ
Інформаційні технології в туризмі – це система методів і способів 

передачі і обробки інформації на основі використання технічних засобів, що 
можуть застосовуватись при управлінні підприємствами сфери туризму, а саме: 
обслуговуванні клієнтів, співпраці з постачальниками, посередниками, органами
державної влади, налагодженні з ними партнерських відносин тощо. 

Вплив інформаційних технологій на туризм здійснюється на різних 
стадіях створення та просунення туристичного продукту. Ознаками будь-якої 
інформаційної технології є:

- комп’ютерна обробка інформації за обраними алгоритмами;
- зберігання великих об’ємів інформації на різноманітних носіях;
- передача та обмін інформацією на будь-які відстані в обмежений 

час 
- із збереженням всіх її властивостей

Наразі сформувалися наступні напрямки розвитку інформаційних 
технологій в туризмі, як-то:

- локальна автоматизація роботи в туристському офісі;
- впровадження прикладних програм автоматизації формування, 

просування і реалізації туристського продукту;
- використання систем управління базами даних;

https://tourlib.net/statti_ukr/
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- використання локальних комп'ютерних мереж;
- впровадження телекомунікаційних систем резервування місць 

в готелях і бронювання квитків;
- впровадження мультимедійних маркетингових систем;
- використання глобальної мережі Інтернет [1].

Сучасні інформаційні технології в діяльності туристичного підприємства 
можна розділити успадковують групи:

1) інформаційні системи менеджменту; 
2) глобальні системи бронювання; 
3) інтернет; 
4) системи мультимедіа.
Застосування сучасних інформаційних технологій підвищує безпеку 

та якість туристичних послуг. Наразі в туризмі використовують глобальні 
розподільчі системи (Global Distribution System), які забезпечують швидке 
і зручне бронювання квитків на транспорт, резервування місць у готелі, прокат 
автомобілів, обмін валют, замовлення квитків на спортивні та культурні заходи 
тощо. 

Найбільшими глобальними розподільчими системами на міжнародному 
ринку туристичних послуг є AMADEUS, Worldspan, Galileo, Sabre. Разом 
ці системи нараховують близько 500000 терміналів, що встановлено у готелях 
по всьому світу, що займає більше 90% ринку, 10% займають регіональні 
системи резервування та системи, які знаходяться у стадії злиття з однією 
з вищеперерахованих [2].

Кожна GDS, хоча й є глобальною, але має свій арсенал розповсюдження. 
Для Amadeus та Galileo – це, насамперед, Європа, для Sabre та Worldspan –
Америка.

Системи Інтернет-бронювання надають авіапослуги, послуги проживання 
у готелях, інформацію про місцеперебування, погодні умови, курси валют, 
автобусне і залізничне сполучення. 

Основними є системи AMADEUS, Worldspan, Sabre, Galіleo. Іншими 
глобальними розподільними системами є Trust, SRS (Steіngerberger Reservatіon 
Servіce), Utell [3].

Системи управлінського обліку автоматизуватимуть бізнес-процеси 
турагентства. Це системи класу CRM, що дають змогу контролювати роботу 
офісу в режимі он-лайн. Основними програмними продуктами на туристичному 
ринку є Dіstant-Offіce, Turmate, Тур Менеджер CRM, «CRM рішення» на основі 
«АПЕК-CRM Lіte».

Таким чином, активне впровадження сучасних комп'ютерних технологій 
у діяльність туристичних підприємств є необхідною умовою їх успішної роботи, 
оскільки точність, надійність, оперативність і висока швидкість обробки та 
передачі інформації визначає ефективність управлінських рішень у цій сфері. 
Питання комплексної автоматизації процесів бронювання, розрахунків з клієнтами
і готелями стає все більш актуальним для туристичних агентств.
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МЕТОДОЛОГІЧНІ ІНСТРУМЕНТИ ОЦІНЮВАННЯ ЯКОСТІ 
РЕСТОРАННИХ ТА ГОТЕЛЬНИХ ПОСЛУГ

У сучасних умовах готельно-ресторанні підприємства змушені витримувати 
жорсткі умови конкурентного ринкового середовища, що обумовлює необхідність 
постійного пошуку інструментів ефективного та сталого розвитку. Одним з таких –
є процес забезпечення високої якості продукції і наданих послуг як спосіб 
самозахисту підприємства в нестабільних умовах функціонування та механізм 
підвищення конкурентоспроможності як на внутрішньому, так і зовнішньому
ринках.

Необхідно зазначити, що сама проблема підвищення якості ресторанних 
та готельних послуг характеризується багатоваріантністю як можливих напрямків
підвищення якості і досяжних рівнів підвищення якості послуг кожного виду, 
так і альтернативністю виробничо-технічних і організаційно-економічних 
заходів, що забезпечують досягнення планованого рівня якості. У таких умовах 
підвищення якості ресторанних та готельних послуг потребує від суб’єктів 
господарювання значних капітальних вкладень і визначає особливу актуальність
точних оцінок економічної ефективності заходів щодо підвищення якості 
і вибору найкращого з множини альтернативних варіантів [1].

Заклади готельно-ресторанного господарства прагнуть використати сучасні 
досягнення науково-технічного прогресу за допомогою вивчення вимог
внутрішнього і міжнародного ринків, а також потреб різноманітних категорій 
споживачів. Особливої уваги заклади надають використанню творчого потенціалу 
персоналу через навчання, виховання, систематичне підвищення кваліфікації, 
різноманітну мотивацію матеріального та морального характеру [5, с. 174-180].

https://tourlib.net/
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Сучасні етапи розвитку якості у закладах готельно-ресторанного бізнесу 
сформували універсальні моделі, які визначають основні елементи управління 
якістю послуг, методи ефективного досягнення цілей. Дані моделі використовуються
в готельному та ресторанному господарстві із врахуванням особливостей 
технології обслуговування, специфіки наданих послуг як продукту праці. Серед 
основних моделей якості є модель «п’ять М», що розроблена відомим вченим 
Ф. Котлером, та модель «петля якості» Е. Демінга. Ця модель прийнята за 
основу в міжнародних стандартах ISO 9000 [2].

Для поліпшення якості обслуговування як безперервного бізнес-процесу 
доречно використовувати також методологію бенчмаркінгу – освоєння успішних
сучасних інновацій. Зокрема ефективним є управління якістю на основі такого 
інструменту, як діаграма дерева, що представляє собою структурування понять 
зі зростанням ступеня деталізації і отримання на основі зображених логічних 
взаємозв'язків додаткових ідей технічного характеру (рис. 1).

Рис.1. Діаграма дерева поліпшення якості готельного сервісу [3]

За даними діаграми, об'єктами оцінювання якості готельного сервісу 
є матеріально-технічна база та нематеріальні активи. В рамках матеріально-
технічної бази особлива увага повинна бути спрямована на забезпечення безпеки 
гостей, оскільки вона є базовою складовою надання послуги, адже покликана 
забезпечити гостю охорону його життя, здоров'я, майна та конфіденційності особи.

В контексті управління нематеріальними активами організації пріоритетними 
є психологічні моменти, адже враження і задоволення формуються особистим 
досвідом споживача чи сприйняттям рівня якості послуги через відгуки 
референтних груп, соціуму в цілому.

Разом з тим, контроль за якістю готельних та ресторанних послуг 
передбачає внутрішні перевірки, які слід проводити періодично, планово, 
із протоколюванням основних питань персоналом, незалежним від конкретної 
діяльності або ділянки, що перевіряється.

Сьогодні існує велика кількість методів оцінки якості обслуговування, які 
використовують аналітики. Серед них найвідоміші:
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1) традиційні інспекції та рейди – є недорогими та простими в організації, 
проте для них характерні завищені результати, оскільки про них стає відомо 
заздалегідь;

2) опитування (анкетування) покупців – з одного боку, це дорога 
методика, з іншого – покупці через незнання стандартів обслуговування можуть 
не виявити існуючі недоліки у ньому;

3) атестація персоналу – надає можливість об’єктивно оцінити теоретичні 
знання працівників, проте не дає змогу оцінити їх на практиці;

4) метод експертних оцінок (метод Дельфі)– метод аналізу та оцінки 
процесу обслуговування, вироблення управлінських рішень на основі думки 
кваліфікованих експертів. Включає генерацію ідей в процесі обговорення, 
проведеного групою фахівців, і відбору кращого рішення, виходячи з експертних
оцінок;

5) методика «Таємний гість», програма якої орієнтована на аналіз двох 
напрямів діяльності підприємства. За першим оцінюють якість фізичного 
середовища, другий – зосереджує увагу на якості та повноті усного 
представлення послуги;

6) метод SERVQUAL (скорочення від servicequality – «якість послуги»), 
що представляє собою комплексну шкалу для вимірювання споживацького 
сприйняття якості сервісу;

7) метод SERVPERF – дозволяє виміряти сприйняття гостем якості 
наданого обслуговування;

8) метод «критичних випадків» – базується на емпіричному дослідженні 
випадків взаємодії між гостем і представником готельного підприємства. 
Це якісний метод збору даних без формалізованого підходу до отримання 
висновків;

9) метод Кано – базується на проведенні опитування, але набір характеристик
якості сервісу не визначений, а формується в процесі самого опитування [2, 4].

Таким чином, сучасний підхід до управління якістю передбачає формування
основних напрямків впровадження менеджменту якості в практику діяльності 
ресторанних та готельних підприємств:

 створення документованих систем якості;
 взаємовідносини із постачальником;
 взаємовідносини з споживачами;
 мотивація персоналу до покращення якості;
 навчання персоналу в сфері якості.

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ
1. Баль-Прилипко Л. В. Контроль якості як шлях до виходу з кризи / 

Л. В. Баль-Пилипко// Мясное дело. – 2019. – №5. – С. 14-17.
2. Бичківський Р. Управління якістю: Навч. посіб. / Р. Бичківський. –

Л. : ДУ «Львівська політехніка», 2000. – 329 с
3. Босовська М. В. Оцінювання якості готельних послуг / М. В. Босовська //

Інвестиції: практика та досвід. - № 4.- 2019.- [Електронний ресурс]. – Режим 
доступу :http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2019/5.pdf

http://www.investplan.com.ua/pdf/4_2019/5.pdf


231

4. Мельник І.М. Сучасні підходи до оцінки якості обслуговування 
в готельних підприємствах// І. М. Мельник // Економіка та управління 
підприємствами.- Випуск 14. -2017. [Електронний ресурс]. – Режим доступу : 
http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/14_2017_ukr/29.pdf

5. Расулова А. М. Роль персоналу у забезпеченні конкурентоспроможності
ресторану / А. М. Расулова // Вісн. ДонДУЕТ. – №3(23). – 2004. – С. 174-180.

6. Романовська О. Л., Данилюк І. П. Удосконалення систем управління 
якістю у закладах готельного та ресторанного бізнесу країни // О. Л. Романовська, 
І. П. Данилюк // Економіка та управління підприємствами.- III-IV (63-64), 2016. 
[Електронний ресурс]. – Режим доступу: // http: // chtei-nteu.cv.ua/herald/
content/download/archive/2016/v3-4/NV-2016-v3-4_19.pdf.

Устименко Л. М., канд. пед. наук, доцент
Київський національний університет

культури і мистецтв,
Логуш В. В., студентка ІІІ курсу, групи Т-28,

Київський національний університет
культури і мистецтв,

м. Київ, Україна

ВПЛИВ КАРАНТИННИХ ОБМЕЖЕНЬ 2020 РОКУ НА РОЗВИТОК
ТУРИСТИЧНИХ ДЕСТИНАЦІЙ УКРАЇНИ

Не можна заперечувати той факт, що пандемія COVID – 19 достатньо 
негативно відбилася на всіх сферах і на сфері туризму особливо. Наслідки 
спалаху COVID-19 відчув весь туристичний бізнес в світі, втрати якого 
обчислюються десятками мільярдів доларів. Всесвітня рада з подорожей 
і туризму (World Travel & Tourism Council) на своєму сайті заявляє, що через 
глобальну пандемію в секторі подорожей і туризму під загрозою скорочення 
знаходяться до 50 мільйонів робочих місць!

Представники сфери туризму зіткнулися з проблемами, з якими до цього 
не стикалися так гостро ніколи. Протягом 2020 року експерти ООН оприлюднили
невтішну статистику щодо перспектив відновлення туристичної галузі в умовах 
кризи, пов’язаної з карантинними обмеженями. А в серпні того ж року ООН 
опублікувала аналітичний звіт «Туризм і COVID-19», у якому розтлумачила 
можливі сценарії розвитку ситуації на цьому ринку. Згідно з прогнозами 
експертів, кількість до скорочення витрат відвідувачів з 1,5 трлн доларів 
(в 2019 році) до 310-570 млрд наступні роки. Подальша боротьба з пандемією 
може призвести до того, що без роботи в цьому секторі залишаться близько 
120 млн осіб. І на жаль, реальні покращення в туристичній сфері на рівні 
2019-го року очікується аж у 2023 році. 

А що стосується ситуації в Україні? Відповідно вважаються доцільними 
дослідження щодо впливу пандемії COVID – 19 на розвиток внутрішнього 
туризму в Україні що в свою чергу обумовлює виконання наступних завдань:

http://www.market-infr.od.ua/journals/2017/14_2017_ukr/29.pdf
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- здійснити огляд публікацій з досліджуваної теми;
- визначити основні проблеми та перспективи туризму в Україні 

у 2020 році;
- окреслити основні напрямки розвитку внутрішнього туризму та стратегії

для покращення стану справ на вітчизняному туристичному ринку.
Аналіз показав, що до кризи COVID-19 туризм в Україні перебував 

у стані покращення після значного занепаду, пов’язаного з подіями 2014 року. 
Київ, Одеса та Львів є найрозвинутішими туристичними дестинаціями з точки 
зору ланцюжка формування вартості туристичних послуг, управління 
дестинацією та популярності для переважної більшості міжнародних туристів.

В Україні ситуація як і в світі достатньо невтішна. Перші 2 тижні після 
введення карантину, весь туристичний бізнес перебував в умовах невизначеності, 
тому що ніхто не був до цього готовий: не було чіткої інструкції до дії 
в ситуації, що склалася, але рішення необхідно було приймати оперативно. 
Як розповіли досвідчені туроператори, туристичні мандрівки різко призупинило
скасування авіарейсів та закриття кордонів. У перший день карантину 
український лоукостер SkyUp скоротив авіаперельоти до Ізраїлю та Італії. 
Наступного дня, 12 березня, найбільший український перевізник МАУ скасував 
близько 2000 рейсів, які запланував на весну. На початок літа туристична 
індустрія втратила приблизно 1,5 млрд доларів. І це тільки менша частина 
інформації. Сама статистика, щодо туризму в Україні станом на 2020 рік відсутня, 
адже за словами голови Держтуризму Мар'яни Олеськів систематизувати дані 
вдасться лише у 2021 році.

Підприємцям у галузі туризму доводилося лише слідкувати за розвитком 
подій, адже вони не мали жодного впливу на ситуацію, розуміючи той факт, що 
не зможуть вплинути на потенційних туристів і змусити їх подорожувати після 
пандемії. Але саме ситуація із міжнародним туризмом стала поштовхом для 
розвитку внутрішнього туризму.

Свій аналіз потоку туристів провели мобільні оператори. Так компанія 
«Vodafone Україна» заявила, що на українських південних курортах цього літа 
значно побільшало абонентів, порівняно з літом 2019-го:

- в Одеській, Миколаївській та Херсонській областях, судячи зі 
зростання мобільного трафіку, було на 30% більше туристів, ніж 
в аналогічні дні минулого літа;

- на курорті Кирилівка (Запорізька область, Азовське море) мобільний 
трафік свідчив, що приїхало на 55% більше відпочивальників, ніж 
торік;

- у місті Бердянськ (Запорізька область, Азовське море) курортників, 
на 37% більше, ніж в аналогічні дати 2019 року;

- на азовських курортах підконтрольної Києву частини Донеччини 
людей побільшало на 100-170%.

Отже можна зробити висновок, що набільш відвідуваними туристичними 
дестинаціями стали Північне Причорномор' я та Крим.
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На другому місці за популярністю серед внутрішніх туристів після морів –
Західна Україна, на третьому – столичний регіон та, власне, Київ, на четвертому –
локальні туристичні дестинації в інших місцях, стверджують експерти.

Згідно викладеному вище, можемо зробити висновок, що саме у період 
карантину зріс попит на внутрішній туризм. На тлі карантинних обмежень 
у світі українці подорожували своєю країною значно більше, ніж у 2019 р. 
Проте як зазначив директор компанії «Оріон – Інтур» Юрій Дереш:. Він вважає, 
що орієнтація українців на внутрішній туризм у 2020 році – це крок відчаю. 
Адже внутрішній туризм в принципі не може дати того, що дає закордонний. 
Небагато українських готелів можуть забезпечити такий рівень, як в популярних 
туристичних країнах, за помірні гроші. Друге: чистота пляжів і сервіс в Україні 
суттєво відстають. Місцеві готелі хочуть більше грошей, а відповідної якості 
переважно не дають. Та ще й конкуренція невелика, бо місць розміщення просто 
мало. Без сумніву, цього року значно більше українських туристів подорожують 
вдома, ніж за кордоном. До прикладу, всі більш-менш якісні готелі на українських 
морях зайняті до кінця серпня. Чи можна порахувати цей потік? Навряд чи, 
оскільки чіткої статистики від українських готелів немає. Частина місць 
розміщення не працюють офіційно та не платять туристичного збору, за яким 
можна порахувати, скільки мандрівників та по скільки днів відпочивали на 
курорті. [1]

І в словах фахівця є своя правда, адже основна проблема внутрішнього 
туризму – питання щодо ціни та якості сервісу. Це основний блок, який гальмує 
розвиток туризму в Україні, адже потенціал внутрішнього туризму достатньо 
високий.

Також достатньо цікава думка Олексія Медведєва, продюсера туристичних 
продуктів та експерту з digital-туризму, який переконаний, що попит на 
внутрішній туризм в Україні є і постійно зростає. Для того щоб туризм 
відновився після кризи, його треба реанімувати. Зробити це можна багатьма 
шляхами. Основні – поліпшенням сервісу і посилення інформаційної компанії. 
У мережі гуляє інформація про втрати України через обмеження в туризмі 
в розмірі декількох мільярдів доларів. Насправді «смороду» більше через 
те, що велика кількість грошових потоків у туристичному бізнесі є «сірими».
З цієї ж причини й мало бізнесу рекламується в інтернеті. А це зараз дуже 
важливо для виживання, особливо мікро та малого підприємництва. Тому якраз 
криза і допоможе вивести бізнес з тіні. [4]

Отже, для подальшого розвитку внутрішнього туризму в Україні необхідно 
вирішити наступні основні задачі:

- покращення якості умов та сервісу в готельно-ресторанних закладах 
відповідно «ціна-якість» – а для цього необхідне фінансування з боку 
влади 
та добросовісне ставлення з боку компаній, агенцій та закладів, 
які надають послуги для гарного відпочинку;

- хороша PR- кампанія – цю задачу необхідно довірити молодим 
фахівцям, адже сьогодні, коли світ швидко міняється і технології 
розвиваються достатньо швидко, саме молоде покоління знає, як 
правильно, сучасно, ефективно провести PR- кампанію та ребрендинг 
у соцмережах
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