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РОЗДІЛ І.  

ТЕОРІЯ ТА ІСТОРІЯ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ 

 

Олексій Федорович Самойлов, 
кандидат історичних наук, доцент, 

директор Навчально-наукового інституту  
журналістики, кіно і телебачення, 

 
ВПЛИВ ГЛОБАЛІЗАЦІЗАЦІЇ  

НА ФОРМУВАННЯ СУЧАСНИХ ТЕОРІЙ 
МАСОВОЇ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Починаючи від останніх десятиліть XX століття, 

народи планети та їхні культури зазнають впливу 

потужного світового процесу, який дістав назву глобалізації 

(термін цей уперше вжив 1983 року американський соціолог 

Р. Робертсон) [1]. Масштаби й багатоаспектність цього 

процесу засвідчують, що людство вступило в нову добу свого 

розвитку, який матиме характер планетарних змін. 

Глобалізація опиняється в центрі уваги не лише політиків та 

економістів, а й філософів, соціологів, культурологів, 

письменників, журналістів, репрезентантів різних 

громадських рухів. Наслідки й перспективи її дістають 

неоднозначну інтерпретацію, що відповідає докорінній 

суперечливості цього епохального явища.  
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інформації, кінематограф. 

 

Метою статті є дослідження впливу глобалізації на 

формування сучасних теорій масової комунікації. 

Теоретичною базою для написання статті стали роботи 

Р. Робертсона [1], Ж. Бодрійяра [5], М. Вебера [12],                       

Ф. Фукуями [10], Т. Парсонса [13] та ін.  

60–70-ми роками минулого століття у США та 

Західній Європі набула поширення теорія т.зв. 

«суперінтернаціоналізму». Її автори Х’юїс і Страус 

стверджували, що в добу науково-технічної революції, коли 

швидкість стерла відстані, національні культури 

перешкоджають світовому розвиткові, виробленню єдиних 

естетичних та інтелектуальних критеріїв, створенню 

сигналів, які були б доступні людям усіх націй і замінили б 

національні мови. У цілісному своєму вигляді теорія 

«суперінтернаціоналізму» не знайшла великої підтримки, 

однак вона кореспондує зі свідомо чи несвідомо зневажливим 

поглядом багатьох технократичних кіл на «хаос» 

національних мов і культур.  

У більш безпосередньому стосунку до процесів 

глобалізації перебуває виникнення гучного руху «Нью 
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Ейдж», який проголосив радикальну перебудову культури, 

пропонуючи поєднання авангардизму західної науки, 

східного езотеризму, психофізичного тренінгу, неопоганства 

та інших феноменів з архіву культур світу та їх проривних 

новацій[2]. Творцями цієї нової культури, а власне, й нового 

світогляду, мали стати вихідці з постколоніальних країн 

Сходу й Півдня, що вросли в метрополію — Англію. Сказати, 

що вони створили глобальну ідеологію майбутнього, було б 

великим перебільшенням, але новий струмінь в англійську 

літературу вони внесли. Як і творці «світової художньої 

літератури» – Салман Рушді, Кадзуо Ісігуро та інші 

транскультурні письменники переважно африканського або 

азійського походження, багато з яких, за словами Піко Айєра, 

звертаються до своїх діаспор, до «безпритульного, 

еклектичного, перемішаного» читацького загалу, чиї романи, 

що беруть початок у традиції «багатобатьківщинства», 

сконцентровані на проблемі ідентичності та їх центральною 

темою стає скрутне становище тих, хто розривається між 

батьківщинами й рідними мовами» [3]. Існує ще один аспект 

цієї проблеми, про який раніше сказав південноафриканський 

письменник Андре Брінк: «Якщо для опору необхідно 

привласнити мову ворога, я скористаюся нею й зроблю 

своєю» [4, 187]. Але для транскультурних письменників 
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йдеться вже не про опір, а про інфільтрацію, завоювання, 

привласнення колишньої метрополії.  

Досі універсальні художні цінності творились у межах 

національних культур і літератур, здатних – кожна – дати 

власне неповторне й збагачувальне бачення спільного світу 

людства. Досі багатоманітність культур є джерелом творчих 

здібностей людства й підставою для його самоповаги. Як 

буде далі – залежатиме від меж і способів розгортання 

процесів глобалізації, від її наслідків, від її можливої 

адаптації до багатокультурної реальності чи, навпаки, 

адаптації цієї багатокультурної реальності до глобалізації.  

Сучасна культура, на нашу думку, визначається 

передусім, інтеграцією різноманітних культурних 

конфігурацій у єдине ціле. Якщо дослідники культури, навіть 

у Новий час, спиралися, насамперед, на цивілізаційні 

концепції і розглядали вплив культур США та Європи як 

форму колоніального цивілізаційного впливу і нормальної 

культурної дифузії, то сучасні процеси виходять за ці межі. 

Сучасна культура визначається все інтенсивнішим 

формуванням «світової» спільноти» і, відповідно, «світової 

культури». Для підтвердження вищезазначеного можна 

навести такий цікавий приклад. Декілька років тому 

британська дослідниця традиційних етнічних культур, 

опинившись у віддаленому африканському селищі, у перший 



9 
 

же вечір свого перебування там була запрошена в гості до 

одного з мешканців селища. Вона відправилася до нього в 

очікуванні тривалого знайомства з традиційними для 

мешканців африканської глибинки формами дозвілля. Але, на 

жаль, наступило гірке розчарування. Вона виявилася свідком 

колективного перегляду на відео нового голлівудського 

фільму, який на той момент ще не встиг навіть вийти на 

екрани лондонських кінотеатрів. Так вона зіштовхнулася з 

типовим проявом глобалізації культури. 

А ось ще один цікавий приклад: декілька років тому 

туареги – найбільше кочове плем’я Сахари – на десять днів 

пізніше почали свою традиційну щорічну міграцію лише 

тому, що для них було важливим додивитися до завершення 

один з американських телесеріалів. І такі приклади можна 

множити: адже і десь у нижньобаварському селищі так само 

дивляться американські серіали, носять джинси та палять 

цигарки «Мальборо», як і в Калькутті, Сінгапурі чи 

«бідонвілях» Ріо-де-Жанейро. Мешканці багатьох країн світу 

нині дивляться по телебаченню та на відео фільми західного 

виробництва, рекламу, вживають «їжу швидкого 

приготування», купують товари, виготовлені за кордоном, а 

також отримують засоби для існування, обслуговуючи потік 

іноземних туристів. Глобальна економіка поглинає та 
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інтегрує місцеву, а традиційна культура переживає все 

потужніші іншокультурні вливання. 

Глобалізація культури призводить до інтенсифікації 

процесів, які, за висловом Ж. Бодрійяра, формують так звану 

«культуру надлишку» [5, 202], яка характеризується 

перенасиченістю значень і нестачею оціночних суджень, 

перекаталогізацією та транскодуванням, переписуванням усіх 

знайомих речей новими термінами. 

Однією з яскравих рис сучасного світу є його етнічне 

та національне різноманіття. На початку ХХІ століття у світі 

налічувалося понад 200 незалежних держав, п’ять тисяч 

етнічних груп іпонад 600 спільнот, представники яких 

розмовляють однією мовою [6]. Однак останніми роками під 

впливом процесів глобалізації структура світового 

співтовариства досить швидко деформується. Так, наприклад, 

згідно з деякими прогнозами, до кінця ХХІ століття понад 

половина з існуючих нині етнічних мов можуть зникнути 

назавжди [7]. 

Одним з найдієвіших і перспективних чинників 

розвитку процесів глобалізації суспільства є новітні 

технології інформаційних комунікацій, які стрімко 

розвиваються останніми роками та кардинально змінюють 

наші звичні уявлення про простір і час. Характерними 

рисами процесів глобалізації стали широкомасштабна 
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інформатизація суспільства, використання цифрових 

технологій та оптоволоконних засобів зв’язку, а також 

передача даних через супутники та за допомогою 

міжнародної телекомунікаційної мережі Інтернет. Нині у 

світі налічується вже понад 250 млн комп’ютерів, 90% з яких 

є персональними, і ця цифра продовжує зростати [8]. У 

результаті науково-технічних досягнень у галузі 

інформатики, вартість передачі інформації на великі відстані 

різко скоротилась, а обсяги надання телекомунікаційних 

послуг для населення різко збільшуються. За деякими 

даними, уже до кінця 2010 року мали відбутися якісні зміни в 

забезпеченні населення послугами зв’язку та цифрових 

інформаційних комунікацій [9]. Так, наприклад, очікується, 

що телефонний зв'язок стане доступним для більшості 

жителів планети, а кількість користувачів мережі Інтернет 

досягне 3 мільярдів осіб, тобто, майже кожна родина буде 

пов’язана з цією мережею [там само]. Усе це означає перехід 

на принципово новий рівень розвитку цивілізації в галузі 

інформаційних комунікацій порівняно з минулим століттям.  

Слід зазначити, що одним з дуже важливих 

культурологічних наслідків розвитку процесів глобальної 

інформатизації суспільства, на нашу думку, полягає в 

глобалізації  індивідуальної та суспільної свідомості. На 

думку відомого американського політика та аналітика Ф. 
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Фукуями, нині жодна країна у світі не може захистити себе 

від впливу глобальних засобів масової інформації та 

комунікації [10]. Тому будь-яка тенденція, якарозвивається в 

одному регіоні земної кулі, швидко знаходить відгук в інших 

регіонах, віддалених на десятки тисяч кілометрів [там само]. 

Однак варто мати на увазі, що для набуття та 

використання нових інформаційних технологій у країні вона 

повинна мати не лише фінансові умови, але й відповідний 

рівень інформаційної культури суспільства. Саме тому зараз 

переважна більшість провідних засобів масової інформації та 

нових інформаційних технологій зосереджена в багатих 

розвинених  країнах. Так, наприклад, нині 50 % користувачів 

мережі Інтернет мешкають у США, 40 % – у Європі, 5 % – у 

Японії та Кореї і лише 5 % – у решті країн світу [8]. 

Отже, інформаційна глобалізація загострює 

інформаційну нерівність між багатими та бідними країнами. 

Інформаційна нерівність є  новою глобальною проблемою 

розвитку цивілізацій, яка дотепер є маловивченою. Ця 

проблема не зводиться лише до інструментально-

технологічних аспектів забезпечення доступу людей до нових 

засобів комунікації та інформаційних ресурсів,а має глибші 

корені культурологічного характеру.  

В одній зі своїх робіт М. Каган запропонував модель 

побудови культури, яка складається з трьох взаємопов’язаних 
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частин (матеріальної, художньої, духовної), які детерміновані 

відповідними формами діяльності, що забезпечують 

функціонування культури як системи [11]. Це передбачає, що 

зміна одного з компонентів системи обумовлює зміни в 

інших компонентах. Діалектику матеріальної та духовної 

культур і їх співвідношення переконливо довів М. Вебер у 

своїй праці «Протестантська етика та дух капіталізму» [12]. 

На його думку, у переважній більшості  саме культура 

визначає здатність сприйняття або, навпаки, відмови 

суспільства від матеріальних цінностей економоцентричного 

світу [там само].  

Для пояснення побудови діалогічних практик у 

сучасному глобалізаційному світі, на думку Т. Парсонса, 

можна виділити три позиції: а) повноцінний рівноправний 

діалог; б) фіктивно-діалогічний зв'язок – нав’язування однією 

зі сторін способів, механізмів кодифікації культурних 

смислів іншій культурі; в) псевдодіалог – навмисна позиція 

ізоляціонізму, сприйняття зовнішніх форм взаємодії культур 

[13, 327]. На нашу думку, саме дві останні форми діалогічних 

практик є найпоширенішими в сучасному світі через 

політику «американізації» або «вестернізації». 

Діалог – це спосіб культурного обміну та 

взаємозбагачення культур, а рівноправний діалог передбачає 

рівне положення контактуючих сторін, але сьогодні маємо 
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ситуацію, коли дистанція між культурами постіндустріальних 

суспільств і суспільств, що розвиваються, є досить значною. 

Варто зауважити, що таке поняття, як «культурна 

глобалізація», що ще донедавна домінувало в американській 

глобалістиці, виявилося неточним. На думку Р. Робертсона, 

замість культурної глобалізації слід визнати складний і 

неоднозначний процес формування глобальних культур, які, 

зазвичай, беруть свій початок у національних і регіональних 

культурах [1, 211]. На його думку, конституювання нової 

системи цінностей, що спирається на коди локальних 

культур, перетворюється на кризу ідентичності і породжує 

локалізацію [1, 211]. Глобалізація та локалізація – 

взаємопов’язані процеси, що характеризуються зміною 

культурних систем в умовах розширення та трансформації 

культурного простору, при цьому посилення домінанти 

однієї соціальної або регіональної культури над іншими та 

культурна гомогенізація – це очевидний результат 

глобалізації [1, 211]. Р. Робертсон пропонує акцентувати 

увагу на гетерогенній основі глобалізації, яка може бути 

реалізована в ідеї глокалізації, що акумулює та синтезує в 

собі сучасні тенденції глобалізації та локалізації [там само]. 

Проте інший відомий глобаліст З. Бауман досить критично 

висловився щодо концепції глокалізації, стверджуючи, що 

глокалізація – це процес, заснований на перерозподілі 
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привілеїв і дискримінації, багатства та бідності, сили та 

безсилля, свободи та залежності. Глокалізація, на його думку, 

– це монополізація можливостей свободи дій [14, 101]. 

Тож не дивно, що ті глобальні процеси, які зараз 

відбуваються в усіх сферах життя, серед інших і в культурі, 

ототожнюють з таким поняттям, як «американізація». Дійсно, 

американський Голівуд виробляє більшу частину фільмів для 

світового прокату. Саме в Сполучених Штатах Америки 

беруть свій початок такі світові корпорації, як Microsoft, Intel, 

AMD, Coca-Cola, Procter&Gamble та багато інших. 

Американська мережа швидкого харчуванняMcDonald’sчерез 

свою поширеність у світі стала своєрідним символом 

глобалізації. Порівнюючи ціни в різних країнах на бутерброд 

BigMac з місцевого ресторану McDonald’s, британський 

журнал TheEconomist навіть аналізує купівельну 

спроможність різних валют (Індекс Біг-Мака).  

Однак інші країни світу також роблять свій внесок у 

розвиток глобалізації. Наприклад, один із символів 

глобалізації – компанія ІКЕА – з’явилась у Швеції. 

Популярна служба миттєвих повідомлень ICQ була 

розробленав Ізраїлі, а відома програма для ІР-телефоніїSkype 

була розроблена естонськими програмістами. 

Доцільно вести розмову про те, що глобалізація 

узаконила існування певного культурного стандарту, 
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відповідно до якого людина інформаційного суспільства 

повинна володіти кількома іноземними мовами, уміти 

користуватися персональним комп’ютером, здійснювати 

процес комунікації з представниками інших культурних 

світів, розуміти тенденції розвитку сучасного мистецтва, 

літератури, науки, філософії тощо [15].  

Завдяки новим інформаційним технологіям ідеї, 

символи, знання та вміння, що були накопичені тим чи іншим 

етносом, набувають знасного поширення в інших 

цивілізаційних світах, сприяючи формуванню в 

представників інших націй і народів уявлення про те, що 

являє собою та чи інша культура, яке місце вона посідає 

серед багатьох національних та етнічних культур. 

Але водночас немає жодного сумніву в тому, що 

глобалізація сприяє поглибленню культурної нерівності між 

різними націями та народами. Нині за рівнем освіти, 

забезпеченості персональними комп’ютерами на душу 

населення, наявністю особистих бібліотек, частотою 

відвідування різних культурних установ, коштів, що 

виділяються з державного бюджету на потреби культури 

тощо, країни «золотого мільярда» набагато випереджають 

решту країн світу. На цю обставину звертають увагу майже 

всі дослідники феномену глобалізації, а також провідні 

експерти ООН та інших відомих міжнародних організацій 
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гуманітарної спрямованості. Зокрема, як говориться в 

доповіді ЮНЕСКО про комунікації та інформацію, сьогодні в 

країнах ЄС на купівлю телевізорів, магнітофонів, відеокамер 

населення витрачає понад 50 % коштів, які використовуються 

для купівлі електронного обладнання. 40 % витрачається на 

купівлю персональних комп’ютерів та програмного 

забезпечення. Решта коштів витрачається на купівлю 

побутової техніки. У країнах Азії та Латинської Америки, не 

згадуючи вже Африку, співвідношення частки коштів, що 

використовуються для закупівлі товарів культурного та 

побутового призначення, є прямо протилежним [16]. Якщо 

сьогодні кількість персональних комп’ютерів у США 

становить 100 млн., а активними користувачами Інтернету в 

Північній Америці є понад 240 млн. осіб, то, наприклад, у 

країнах Африки Інтернет став локально доступним у 

столицях африканських держав лише 1998 року і зараз ним 

користується лише один з дев’яти тис. мешканців, тоді як 

середньосвітовий показник становить 1:38. Більша частина 

мешканців даного регіону не користується телефоном через 

нерозвиненість телефонних мереж і високу вартість оплати 

телефонних розмов. Кількість телевізорів, що працюють у 

країнах Африки, становить усього 2,5 % від загальної 

кількості телевізорів у світі, тоді як чисельність населення 

даного континенту цілком може бути порівняна з 
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чисельністю населення країн Далекосхідного регіону або 

країн Європи [16]. Майже жодна з країн третього світу (за 

винятком Індії) не має власного кінематографа, власного 

національного театру тощо. В «індустрії розваг» цих країн в 

основному використовуються технології та продукція, що 

виробляється членами «глобального клубу». 

Глобалізація призвела до докорінних змін у системі 

відносин між масовою, народною та елітарною культурами. 

Вона понизила не лише перші дві, але й культуру як таку, яка 

нині багатьма сприймається не як кінцева мета існування 

людського роду, про що стверджували М. Вебер, І. Кант,               

М. Бердяєв та інші, а як засіб, який сприяє досягненню 

життєвого успіху та матеріального добробуту. Одночасно 

вона звеличила масову культуру, перетворивши її на 

провідний елемент системи культури постіндустріального 

суспільства. На цю обставину звертають увагу багато 

вітчизняних і зарубіжних дослідників, які пишуть про те, що 

сьогодні ми повинні виходити з тієї обставини, що в нашому 

суспільстві масова культура стала домінуючою, 

перетворившись на провідну тенденцію сучасності [17]. 

Глобалізація призводить до зниження статусу 

державних мов, до утвердження як єдиного засобу 

міжкультурної співпраці англійської мови, хоча вона є 

рідною лише для 380 млн. мешканців планети [18]. Нині 
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англійською мовою друкується левова частка книжок, газет і 

журналів. Понад 80% матеріалів, розміщених в Інтернеті, є 

англомовними текстами. Те ж можна сказати і про 

аудіовізуальну продукцію, розміщену в глобальній мережі, 

яка майже вся створена англомовними авторами. Володіння 

англійською мовою стало обов’язковою вимогою для тих, хто 

сподівається отримати роботу в потужних ТНК, великих 

банках, фірмах і страхових компаніях. Англійська мова є 

мовою спілкування між дипломатами, авіадиспетчерами, 

працівниками правоохоронних органів, митних служб тощо. 

Як показує практика, інші мови, серед них і офіційні мови 

ООН, поступово втрачають власну значимість, ареал їх 

поширення звужується, кількість носіїв даних мов 

зменшується, словарний запас стає все біднішим, усна мова 

та письмові тексти насичуються чужорідними 

запозиченнями, які є калькою з англійської мови. Цей процес 

збільшується з року в рік. 
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КОМУНІКАЦІЙНА КУЛЬТУРА У ФОРМУВАННІ  
ТВОРЧОЇ ОСОБИСТОСТІ 

 

Визначено і схарактеризовано модель формування 

комунікативної культури майбутнього фахівця сценічного 

мистецтва в процесі навчально-педагогічної підготовки; 

обґрунтовано принципи, які розкривають зміст професійної 

сценічної підготовки майбутнього фахівця в контексті 

формування комунікативної культури (гуманізації; 

наочності; системності та послідовності; цілісності та 

єдності; активності та самостійності). У процесі реалізації 

вищезазначених принципів в умовах театрально-сценічної 

підготовки майбутніх фахівців аксіологічна спрямованість 

сприяє особистісному розвитку особистості. Усі ці аспекти 

набувають особливого значення в умовах інформаційної 

політики та глобалізаційних світових процесів, 

інформаційних технологій, медіа-революції та медіа-

освітнього програмування, які знаменують напрямки і течії 

XXI століття, сучасний соціокультурний простір, що 

завжди активно спрямований на особистісний розвиток 

людини як суб’єкта комунікації та ідентифікацію 
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(самоідентифікацію, саморозвиток) особистості. Динамічні 

соціокультурні трансформаційні процеси в умовах 

сьогодення, вектор інтеграції до європейської спільноти 

детермінують створення в сучасному українському 

суспільстві умови для творчого саморозвитку кожної 

людини.  

Ключові слова: комунікаційно обдарована 

особистість, комунікаційна компетентність, мовленнєва 

сценічна компетенція, мотивація навчання, інтерактивні 

технології навчання, технології інтерактивного навчання, 

міжкомунікаційна культура, мистецька освіта, навчальні 

заклади мистецького спрямування, комунікативна культура, 

художньо-естетичне виховання, професійна мистецька 

освіта. 

 

Сукупність соціокультурних відносин, як одна із 

детермінант формування особистості висококваліфікованого 

фахівця реалізується через соціальну та професійну 

діяльність і являє собою відношення між групами людей на 

засадах міжкомунікаційної культури. Всі ці компоненти 

займають різне положення в суспільстві, приймають 

неоднакову участь в його матеріальному та духовному житті, 

відрізняються способом життя, рівнем та джерелами 

прибутків, структурою особистісного споживання [7, 19; 13, 
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167]. Традиційно терміном «соціальні відносини» 

характеризується взаємне положення соціальних груп у 

суспільстві, тобто той зміст, котрий вкладається в поняття 

«соціальних відмінностей». Останні пов’язані з 

неоднаковими, нерівноцінними можливостями та умовами 

існування і розвитку особистості, залежно від її належності 

до тієї чи іншої соціальної спільноти [17, 222–245]. Крім того, 

необхідно враховувати, що суспільство поділяється не лише за 

соціально-класовою ознакою, а й за національною, релігійною, а 

також і за такими соціальними відмінностями, як вік, стать, 

професія. Для кожної із особистостей, залежно від її 

соціальних відмінностей, характерні й певні культурні 

особливості. Також відомо, що людина приходить у життя зі 

своїм народженням, при цьому не в змозі обирати своє 

соціальне походження. Відповідно, перебуваючи у певному 

соціальному середовищі, у неї формуються певні соціальні 

потреби та інтереси, певна свідомість (духовність), форми, 

умови та стиль діяльності, професійні орієнтації тощо. 

Історико-культурологічний підхід до аналізу розвитку 

суспільства та формування особистості висвітлює (таким же 

чином, як і в розвитку соціальних структур та відносин) певні 

історичні етапи (типи) культури та специфіку її впливу на 

людину, на процес формування і становлення особистості в 

історико-культурному процесі. Крім того, рівень соціальних 
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та культурних детермінант може аналізуватися і на 

сучасному етапі їх розвитку, через дослідження їх 

конкретних складових, а саме: елементів системи соціальної 

діяльності, культури сімейного, дошкільного та шкільного 

виховання, змісту середньої та вищої освіти, культури 

професійної діяльності; національної, мовної та релігійної 

культури.  

Аналіз засвідчує, що належність та перебування 

людини в певному соціокультурному середовищі об’єктивно 

призводить до формування і певного соціокультурного типу 

особистості, насамперед, творчої особистості. При цьому 

типізація особистостей за соціокультурними ознаками має 

відрізнятися від типізації особистостей за культурними 

ознаками, де основи міжкомунікативної культури є 

пріоритетними. Перш за все, за культурними ознаками 

можливо виділили такі культурні типи особистостей як: 

«культура ерудита», «культура практика», «культура 

мораліста», «культура товаристської людини», «культура 

художника, митця», то за соціокультурними ознаками можна 

виділити наступні типи особистостей: «матеріальна людина», 

«політична людина», «комунікативна людина», «духовна 

людина» [8, 23–24]. Погоджуючись з можливістю виділення 

саме таких варіантів типології особистостей як 

соціокультурних феноменів, зазначимо, що кожний із 
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вищеназваних типів має свої соціальні та культурні виміри. 

Слід зазначити, що і матеріальна людина може бути 

корисною для суспільства, для культури, коли її інтереси 

зконцентровані на реконструкції та вдосконаленні світу 

речей – невід’ємної складової світу людини. Свою творчу 

сутність вони реалізують у культивації природи, модернізації 

технології та пов’язаним з нею збагаченням змісту праці чи 

естетизацією побуту. Світ, що ними твориться, – завжди 

матеріалізація соціально та духовно значимих цінностей. 

Так, у комунікативній людині превалює необхідність у 

спілкуванні з людьми. Але її сутність може бути різною, 

залежно від соціального чи культурного змістів. Соціальне 

спілкування переслідує зовнішні для його учасників, 

прагматичні цілі – контакти з партнерами  (незалежно від їх 

ділового чи особистого характеру) чи тільки престижні цілі. 

Інший масовидний варіант – пошук спілкування як сублімації 

особистої духовної обмеженості, заповнення особистого 

вакууму іншим інтенсивним життям. Дещо окремо, від 

вищезазначених типів, знаходиться духовна особистість і, 

насамперед, творча особистість. Інтенсивне духовне й творче 

життя – завжди наслідок вибору смислів соціальності чи 

культури.  

Спробуємо детальніше розглянути взаємовплив 

соціокультурних та професійних детермінант у формуванні 
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творчої особистості. Перш за все, необхідно з’ясувати 

закономірності цього взаємовпливу. Аналіз суспільного життя 

та формування особистості підтверджує наявність трьох 

можливих варіантів взаємовпливу соціокультурних та 

професійних детермінант у процесі формування творчої 

особистості. Перший. Особистість у певному суспільстві 

формується під переважаючим впливом соціальних чинників. У 

цьому випадку концепція «Оновлення світу» й соціальні 

детермінанти переважають по своїй силі та значущості 

культурно-мистецькі, навчально-освітні, комунікативні та 

міжкомунікативні. Такий тип взаємовідносин у суспільстві 

може скластися за різних обставин. Наприклад, Стародавній 

Рим, здолавши у соціально-політичному аспекті Стародавню 

Грецію, ще довго відчував на собі переважаючий вплив її 

високої та своєрідної культури. Тривала залежність 

давньоруського народу від татаро-монголів не змогла суттєво 

вплинути на його культуру, особистісний менталітет русичів. 

Цей факт підтверджують і сучасні вітчизняні дослідники. 

Водночас, потужній та тривалий культурний тиск Росії на 

Україну, поєднаний із соціально-політичним та військовим, 

значною мірою вплинув на соціокультурний тип українців, 

що призвело до зросійщення значної кількості населення 

України (особливо східних та північних регіонів). Ці зміни в 

українців проявилися в системі соціальних відносин, стилі 
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поведінки, відношенні до влади, державного управління, 

закону, а також у побуті, мовній, художній, релігійній 

культурі тощо. Переважаючий вплив соціальних чинників 

може проявлятися і на індивідуальному рівні. За цих умов 

людина знаходиться у певному мікросередовищі, не 

відчуваючи вагомих впливів культури, особливо 

гуманітарної, мистецької освіти. Займаючись, при цьому 

вирішенням будь-яких матеріальних, фінансових проблем, 

особистість найчастіше може сформуватися матеріальною, 

комунікативною та  міжкомунікативною, а також 

маргінальною за своїм типом. 

Другий. Особистість у суспільстві формується при 

переважаючому впливі культурних чинників, де принцип 

міжкомунікаційних зв’язків є вирішальними. У конкретному 

суспільстві чи на рівні певної мікрогрупи даний варіант 

взаємодії соціальних та культурних детермінант у 

формуванні особистості складається у суспільстві, в певному 

колективі, сім’ї, творчому колективі, де в наявності високий, 

усталений рівень та своєрідний тип культури, духовності. 

Прикладами переважаючої ролі культури у формуванні 

людських, особистісних якостей можуть бути: беззаперечний 

вплив певних культурних форм, традицій на стиль мислення і 

поведінки людини. Прикладами переважаючого чи значного 

впливу культури в її релігійному змісті на формування, 
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поведінку людської особистості є також культурні системи 

ісламу, буддизму, індуїзму тощо. 

Третій. Цей різновид взаємовідносин соціальних та 

культурних детермінант у здійсненні «Оновленні світу» та 

формування творчої особистості характеризується їх 

рівновагою, рівнозначністю, і, за певних умов, як 

найоптимальнішою формою взаємодії, співжиття 

соціальності, культури та особистості. Звичайно, такий стан 

взаємовідносин є ідеальним. В дійсності завжди були і 

будуть певні суперечності поміж соціальною та культурною 

сферами, вони породжуються самою діалектикою процесу 

суспільного розвитку. В цьому процесі одні суперечності 

зникають, інші виникають, одні збільшуються – інші 

зменшуються. Але можливим є стан, коли при високому 

розвитку культури у суспільстві створені відповідні 

цивілізовані суспільні відносини на всіх рівнях: сім’ї, школи, 

трудового колективу, кожної соціальної спільноти, 

суспільства в цілому. Створення таких умов – довготривалий 

і постійний процес, прискорити який є найвищою метою та 

завданням усіх прогресивних сил людства і, насамперед, 

мистецької освіти.  

Гіпотетично ми вважаємо, що людство на основі 

нового розуміння, гуманістичного бачення світу, своїх 

проблем та завдань буде підіймати рівень культури, 
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духовності, буде вдосконалювати соціально-політичні 

відносини і, таким чином, зменшувати та переборювати 

наявні суперечності, не допускаючи нові, йтиме вперед до 

кращого суспільного життя  [13, 167–177; 14, 20–24]. У цьому 

процесі головним суб’єктом дії буде особистість, котра 

засвоїла суть та зміст свого цивілізаційного призначення, 

свою дієву роль у суспільстві, шляхи його еволюційного 

розвитку.  

Вивчаючи та аналізуючи проблему соціальних та 

культурних чинників у формуванні особистості, слід 

розуміти та враховувати проблему щодо «первинності» та 

«вторинності» в їх співвідношенні та взаємодії. Не вдаючись 

до детального аналізу цього питання, необхідно зазначити 

наступне: жодна культура не в змозі стверджуватися, 

сприйматися, поширюватися, якщо вона не відповідає 

найбільш важливим потребам соціального розвитку. Таким, 

як задоволення матеріальних, побутових потреб; мирного, 

соціально справедливого співжиття та життєтвоення, 

збереження природи та екосистеми простору, продовження 

роду тощо. Історичний досвід засвідчує, що субкультури, які 

виникали без врахувань цих принципово важливих соціальних 

проблем суспільства, відмирали або трансформувалися в інші 

форми, які були найбільш адекватними соціальним запитам 

суспільства [10, 232-242]. 
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З огляду на вищезазначене стає очевидним, що 

соціальні детермінанти є первинними, визначальними у своїй 

основі щодо культурних. Культурні потреби саме і 

народжуються як реакція на потреби соціального розвитку 

суспільства. Хоча й культура, що сформувалася, має 

здатність самостійного, а часом і визначального впливу на 

соціальний розвиток суспільства та особистості.  

Реформування сучасної системи освіти принесло 

багато змін у навчально-виховний процес. Ці зміни пов’язані 

зі створенням нових освітніх стандартів, оновленням 

навчальних програм, змісту навчально-дидактичних 

матеріалів, підручників, організації навчального процесу. У 

зв’язку з цим ключовим завданням оновленої навчально-

освітньої системи є розвиток комунікативної культури та 

виявлення обдарованої творчої молоді, подальший розвиток 

здібностей студентів мистецьких спеціалізацій, активізації їх 

навчально-пізнавальної діяльності.  

Навчальна програма повинна бути спрямована в 

першу чергу на забезпечення самореалізації студентів, яка 

досягається шляхом організації та забезпечення творчих 

потреб студентів, формування стійкого інтересу до 

навчальних  предметів, розвиток та поглиблення 

інтелектуальних здібностей. Виявлення обдарованих 

студентів здійснюється через їх залучення до участі у 
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різноманітних конкурсах і фестивалях, олімпіадах, турнірах, 

через мистецькі, спортивні та академічні досягнення. Таким 

чином, чільне місце в процесі навчання посідає розвиток та 

формування в обдарованої молоді (як особистості) 

комунікативної компетентності. 

Безперечно, комунікаційно обдарована особистість – 

це особистість, яка здатна не тільки отримувати певну 

інформацію, але й адекватно застосовувати її в 

повсякденному спілкуванні, таким чином, демонструючи 

оточуючим свою індивідуальність та неповторний 

внутрішній світ; вміє долати психологічні бар’єри у 

спілкуванні та створювати позитивну атмосферу для 

спілкування; виявляє щире бажання вступати у контакт з 

іншими людьми, бути активним слухачем та  проявляти 

повагу до співрозмовника; здатна організовувати 

комунікацію таким чином, щоб отримувати задоволення від 

спілкування, демонструвати свої організаторські й творчі 

здібності, відображати вміння конструктивно вирішувати 

проблеми, тобто, активно проявляти здатність і бажання до 

спілкування, співпраці та самореалізації [8, 23–24; 9, 99–103].  

В цьому контексті формування комунікативної компетенції 

особистості в значній мірі залежить від розвитку в творчої 

молоді, студентів ЗВО України наступних комунікативних 

компетенцій, а саме: 
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- мовленнєвої компетенції, яка забезпечує вироблення 

і вдосконалення вмінь та навичок в усіх видах мовленнєвої 

діяльності (аудіюванні, читанні, промові, письмі), що є 

особливо важливим для студентів сценічної майстерності; 

- мовної компетенції, яка передбачає засвоєння 

студентами системних знань про мову як засіб вираження 

думок і почуттів людини, а також формування мовних умінь і 

навичок; 

- соціокультурної компетенції, в основі якої – 

засвоєння культурних і духовних цінностей свого народу; 

розширення і поглиблення уявлень про країни, мова яких 

вивчається, виховання у студентів позитивного ставлення до 

культури народів, що спілкуються цією мовою шляхом 

порівняння елементів національної культури та побуту своєї 

країни, а також країн, іноземна мова й культура яких 

вивчається. Формується поняття про роль мови як засобу 

міжкультурного спілкування; 

- формування продуктивних умінь відбувається на 

основі засвоєння мовленнєвих функцій та з урахуванням 

загально навчальної компетенції – загально-навчальні уміння 

і навички студентів, опанування стратегій, що визначають 

мовленнєву діяльність, передусім спрямовану на розв’язання 

навчальних завдань і життєвих проблем, вміння 

застосовувати здобуті знання, уміння і навички на практиці. 
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Результатом розвитку та вдосконалення цих 

компетенцій і є придбання «комунікативної компетенції, яку 

розглядають як складну організацію, що включає знання, 

установки, вміння та досвід міжособистісного спілкування; 

як систему внутрішніх засобів регулювання комунікативних 

дій; як орієнтованість у спілкуванні, засновану на знаннях і 

чуттєвому досвіді спілкування. При цьому, необхідно 

розглянути низку складових компетенцій детальніше, 

враховуючи роль іноземних мов у навчально-виховному 

процесі сьогодення та специфіку їх викладання у 

навчальному закладі [6, 59–60; 17, 234]. Безумовно, що 

кінцева мета розвитку кожної компетенції є навчання 

комунікативності, тобто вміння спілкуватись. Таким чином, 

формування мовної компетенції передбачає адекватне 

використання граматичного явища чи лексичного матеріалу 

для вирішення певних міжкомунікаційних завдань. Тому 

введення, опрацювання чи закріплення нового матеріалу 

може бути організовано за допомогою ситуації. В цьому 

випадку чільне місце посідають сценічні ролі, в основі яких – 

набуття професійної майстерності та відтворення певних 

життєвих ситуацій, вміння перенести отриману «сценічну» 

інформацію, знання у реальне життя. Сценічна вистава та 

виконання ролі – це навчання в дії, тобто студенти вчаться на 

власному досвіді, адже виконання ролі є мотивованою і 
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студенти вбачають можливість застосування цієї ситуації, 

емоційного напруження та отриманого досвіду в реальному 

житті. Під час підготовчого періоду роботи над сценічним 

матеріалом, як і під час реального спілкування, учасники 

повинні уважно прислухатися один до одного, вони повинні 

швидко аналізувати і адекватно реагувати на всі етапи 

творчого процесу. Крім того, під час рольової гри 

спостерігається емоційний підйом, який позитивно впливає 

на якість навчання і підвищує рівень знань студентів. Рольові 

ситуації вимагають від учасників використання уяви, 

заохочують мислення та творчість; дозволяють розвивати і 

використовувати комунікативні навички; здатність швидко 

приймати рішення; формують вміння висловлювати власну 

думку; підвищують самооцінку; створюють почуття 

впевненості, позитивну атмосферу в творчому колективі. 

Такий підхід до навчання акцентує увагу студентів на 

можливості застосування даного явища у повсякденному 

спілкуванні, що й сприяє розвитку комунікативно 

спрямованого спілкування у процесі підготовки майбутнього 

фахівця в сфері сценічного мистецтва. 

Навчання рецептивних видів мовленнєвої компетенції 

(аудіювання, читання і сценічне виконання) теж носить 

комунікативний характер. У процесі навчання читання 

(відтворення художнього слова) й аудіювання чіткіше 
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вимальовуються різноманітні стратегії з оволодіння 

студентами рецептивними видами мовленнєвої та 

виконавської діяльності (з повним розумінням, з розумінням 

основного змісту, з вибірковим отриманням інформації). 

Перевірка розуміння тексту для аудіювання/читання має 

починатися з виконання поставленого комунікативного 

завдання – безпосередньо перед аудіюванням/читанням 

студенти отримують комунікативне завдання, спрямоване на 

пошук у художньому тексті певної інформації. Оскільки 

ставити за мету підготувати студентів до реальних життєвих 

ситуацій і навчити їх бути компетентними слухачами 

потрібно забезпечити мотивацію навчання аудіювання та 

зв’язок навчального матеріалу із життєвими ситуаціями. Як 

виявляється, в повсякденному житті ми маємо великий вибір 

таких текстів для аудіовідтворення: інтерв’ю, телефонні 

розмови, оголошення в газетах, журналах та Інтернеті, лекції, 

телевізійні ток-шоу, інструкції, оголошення, листи, рецепти, 

тексти пісень тощо. Тому на уроці аудіювання доцільно 

використовувати автентичні тексти, які в цьому випадку є не 

тільки мотивуючі, але й цікаві, оскільки вони максимально 

наближені до реального життя (учні беруть участь у реальних 

ситуаціях та вирішують реальні проблеми), водночас 

орієнтовані на певний рівень студентів і переслідують певні 
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навчальні цілі. Це і є мотивація як один із провідних 

принципів комунікаційного підходу в навчанні. 

Таким чином, на сьогодні залишається актуальним 

принцип особистісного орієнтованого підходу до викладання 

дисципліни мистецького спрямування, зокрема, зі сценічної 

майстерності. Тому важливим питання постає диференціація 

виконання поточних завдань, враховуючи індивідуальні 

особливості студентів, що викликає у них більший інтерес, 

ніж загальне завдання для всіх учасників творчого процесу. 

Такий підхід передбачає виникнення творчої конкуренції та 

самооцінки і, відповідно, самоосвіти та самовдосконалення. 
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ТЕХНОЛОГІЇ ІНТЕРАКТИВНОГО НАВЧАННЯ  

В СИСТЕМІ МІЖКОМУНІКАЦІЙОЇ КУЛЬТУРИ 
НАВЧАЛЬНО-ОСВІТНЬОГО ПРОСТОРУ УКРАЇНИ 

ПОЧАТКУ XXI СТ. 
 

Розглядаються основні підходи до розвитку 

комунікативної компетентності обдарованої особистості, 

формування навиків спілкування в сучасному світі. 
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Відзначається зростання ролі інтерактивних засобів 

навчання, технологій колективно-групового навчання, 

спрямованих на забезпечення самореалізації творчої 

особистості, насамперед, студентів мистецького 

спрямування. Висвітлено розвиток та формування в 

обдарованих студентів комунікативної компетентності, що 

й посідає чільне місце в навчально-виховному процесі, тому 

співпраця в цьому напрямі повинна стати базовою основою 

навчального процесу. Запропонована модель формування 

комунікативної культури майбутнього фахівця сценічного 

мистецтва, які здобувають професійну підготовку, охоплює 

необхідні складники процесу формування досліджуваної 

ознаки, визначає їхній зміст і послідовність практичної 

реалізації та здійснення контролю кожного з його етапів. 

Освітнім результатом утілення цієї моделі стане 

сформованість комунікативної культури майбутнього 

фахівця в процесі навчальної сценічної підготовки. Здобута 

інтегративна якість охоплює мотиваційно-емоційний, 

когнітивний і творчо-діяльнісний компоненти, кожен із яких 

співвідноситься з відповідними групами ціннісних 

компетенцій. На основі визначених критеріїв у цьому розділі 

схарактеризовано модель формування комунікативної 

культури майбутнього фахівця сценічного мистецтва в 

процесі навчально-педагогічної підготовки; обґрунтовано 
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принципи, які розкривають зміст професійної сценічної 

підготовки майбутнього фахівця в контексті формування 

комунікативної культури (гуманізації; наочності; 

системності та послідовності; цілісності та єдності; 

активності та самостійності).  

Ключові слова: комунікативно обдарована 

особистість, комунікативна компетентність, мовленнєва 

сценічна компетенція, мотивація навчання, інтерактивні 

технології навчання, технології інтерактивного навчання, 

міжкомунікативна культура, мистецька освіта, навчальні 

заклади мистецького спрямування, комунікативна культура, 

художньо-естетичне виховання, професійна мистецька 

освіта. 

В умовах інформаційної політики та глобалізаційних 

світових процесів, інформаційних технологій, медіа-

революції та медіа-освітнього програмування, які 

знаменують напрямки і течії початку XXI століття, сучасний 

соціокультурний простір активно спрямований на 

використання технологій інтерактивного навчання для 

розвитку комунікативної компетентності, насамперед, в 

системі освітнього простору ВНЗ України. Динамічні 

соціокультурні трансформаційні процеси в умовах 

сьогодення, вектор інтеграції до європейської спільноти 

детермінують створення в суспільстві умов для 
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особистісного розвитку людини як суб’єкта комунікації, 

міжкомунікації, транскомунікації та ідентифікацію 

(самоідентифікацію, саморозвиток, самовдосконалення, 

самоусвідомлення) творчої особистості як «людини світу». 

В цьому контексті сучасна навчально-освітня система 

цілеспрямовано орієнтується на особистісно-професійний 

розвиток майбутнього висококваліфікованого фахівця в 

процесі міжкомунікаційних зв’язків [6, 57–60; 17, 265–268]. 

Водночас, займаючи пріоритетну суб’єктну позицію та 

діалогічність як головний чинник фахово-педагогічного 

навчання, акцентуючи увагу на ціннісних аспектах розвитку 

духовності особистості. Відповідно з цим актуалізуються 

проблеми професійної мистецької освіти, зокрема, 

художньо-естетичного виховання студентів, студентської 

молоді та відповідно формування творчого середовища. 

Перш за все, такий підхід обумовлює потребу в забезпеченні 

ефективних чинників формування цілісної системи 

виховання особистості студентів мистецьких спеціальностей 

як професійних носіїв гуманістичних цінностей [2, 48–50; 11, 

9–17]. Таким провідним чинником виступає комунікаційна 

та міжкомунікаційна культура, про що об’єктивно засвідчує 

чинне законодавство Української держави, а саме: Закони 

України «Про освіту», «Про вищу освіту»; наголошено у 

концептуальних документах: «Національна стратегія 
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розвитку освіти в Україні на період до 2021 року», 

«Концепція розвитку освіти України на період 2015–2025 

років», «Концепція і Комплексна програма художньо-

естетичного виховання в загальноосвітніх та позашкільних 

закладах» та інших законодавчо-правових актах, постановах, 

рішеннях. У цих документах акцентується особлива увага на 

необхідності формування комунікаційної культури майбутніх 

фахівців мистецької спеціалізації в системі ВНЗ України. 

Перш за все, важливого значення набуває становлення 

зовнішніх та внутрішніх чинників взаємовідносин, творча 

співпраця всіх учасників навчально-освітнього процесу. 

Пріоритетними завданнями сучасної системи вищої 

мистецької освіти є формування професійної компетентності 

майбутніх фахівців у сфері сценічного мистецтва, яким 

властива комунікативна та міжкомунікаційна активність, 

культура поведінки, етика міжособистісного спілкування і 

формування сучасного креативного полікультурного 

середовища [3, 148–152; 16, 19–27]. Комунікація та 

міжкомунікація в структурі професійної діяльності 

майбутнього фахівця мистецького спрямування є 

багатофункціональним феноменом, що сприяє ефективному 

виконанню різноманітних та різносторонніх завдань. 

Безумовно, специфіка мистецької практики ґрунтується на 

цінностях загальної культури світового та вітчизняного, 
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національного та етнокультурного змісту. У процесі 

комунікації та міжкомунікації суб’єктів професійної 

діяльності важливим постає орієнтація на загальнолюдські 

цінності, серед яких особливе місце належить 

міжкомунікаційній культурі в контексті формування 

особистості та концепції «Оновлення світу» («Людина 

світу»). 

Так, протягом останніх десятиліть в царині наукової 

думки спостерігаються нові підходи щодо висвітлення 

онтологічних та соціокультурних детермінант концепції 

«Оновлення світу» й формування особистості («Людина 

світу») і, перш за все, в системі гуманізаційних та культурно-

мистецьких процесів початку XXI ст. Це набуває особливого 

значення в контексті культурних цінностей та в мережі 

глобалізованого інформаційного часопростору як в Україні, 

так і за її межами [4, 61–66; 13, 178–188]. Сучасне 

гуманітарне знання об’єктивно та усвідомлено засвідчує, що 

відносини між філософією і культурологією, 

мистецтвознавством і театрознавством, психологією і 

педагогікою,  українознавством та етнологією не 

обмежуються рамками наукового осягнення. Ці сфери 

настільки органічно поєднані, що їх важко відокремити, 

враховуючи, що за сучасних умов розвитку культурології, 

філософії та педагогіки, набуваючи культурно-естетичних 
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цінностей, наука перетворюється на вид сучасного мистецтва 

початку XXI століття.  

Так, як явище модерної світоглядної позиції, 

концепція «Оновлення світу» та «Людина світу» стала 

предметом наукового дослідження лише у ХХ столітті. 

Водночас, як сфера, якою цікавилися переважно суспільно-

економічні науки, вона тлумачилася як найважливіший 

елемент виробництва, споживання тощо. Наукові 

дослідження цього питання були спрямовані, насамперед, на 

розкриття механізмів впливу економічних чинників на 

загальні показники глобального характеру, де людський 

чинник майже не враховувався або, навіть, штучно вилучався 

[9, 45–68; 12, 234]. Ці питання об’єктивно буди висвітлені у 

працях Г. Армстронга, К. Бове, В. Вонга, Ф. Котлера,                        

Дж. Сондерса, а згодом і у працях російських та українських 

вчених Л. Васильєвої, Л. Грановського, В. Козіна, Н. Лисиці, 

В. Лозовської, Ф. Панкратова, В. Полукарова, О. Проценко, 

А. Романова, Є. Ромата, О. Савельєвої, Н. Удріс,                             

А. Ульяновського, В. Ученової, Л. Федотової, Л. Хромова, а 

також польських дослідників – Я. Каля, М. Ріделя,                        

Т. Штуцького. 

Суспільно-політичні передумови виникнення нових 

підходів щодо вивчення концептуальних засад «Оновлення 

світу» (відповідно концепції «Людини світу») були 
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безпосередньо пов’язані з процесами емансипації людства. 

Про це йдеться у ранніх філософсько-політичних працях від 

Т. Гоббса і Дж. Локка – до Ж. Ж. Руссо і Дж. Мілля. 

Особливе значення для розроблення цих питань мають 

дослідження процесів демократизації в Америці, здійснені А. 

Токвілем. Надалі проблеми «Оновлення світу» через масове 

суспільство і культуру наприкінці XIX ст. досліджував                   

Г. Лебон, а на початку ХХ ст. – Х. Ортега-і-Гассет. Після 

Другої світової війни ці напрямки дослідження продовжили 

Е. Ван ден Гааг, Р. Гоґґарт, К. Грінберг, Р. Джарелл,                       

Д. Макдональд, В. Паккард. Вагомим внеском у розробку 

проблеми стали дослідження М. Фуко, який розглядав 

процеси культурного моделювання людини через оновлення 

світу, а також ідея двох культур Ч. Сноу. Теоретичним 

апогеєм критичного підходу до масової культури стали 

погляди мислителів Франкфуртської школи. Розвиваючи 

ідею розумності, яка, на їхню думку поглинає культуру, вони 

піддали фундаментальній критиці процеси комерціалізації 

культури та нівелювання ролі особистості в царині культури, 

мистецтва, освіти, науки (Т. Адорно, В. Беньямін,                           

К. Гамфрес, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе). Як відомо, їхні 

наукові пошуки продовжили вітчизняні вчені. Так, до 

парадигми фундаментальної критики масової культури та 

мистецької освіти органічно вписувалися марксистські 
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концепції, розроблені такими авторами, як Г. Ашин,                         

Р. Галушко, З. Грешкович, А. Кукаркін, В. Шестаков [7, 12–

15; 16, 147]. 

Новий підхід до проблем культури, призначеної для 

широкої аудиторії, започатковано науковцями в останні 

десятиліття ХХ ст., що було б неможливо без праць М. Мак-

Люена і В. Онга, а також низки наукових пошуків у царині 

масової комунікації через «Оновлення світу» і «Людини 

світу», започаткованих ученими Західної Європи (Ст. Холл, 

Дж. Фіске), а згодом продовжених дослідниками і 

практиками Східної Європи (Д. Добек-Островська,                            

Л. Землянова, Н. Зражевська, М. Зубер, Н. Крилова,                             

Т. Науменко, Б. Потяник). Важливу роль у з’ясуванні ролі 

концепції «Оновлення світу» і «Людини світу» в сучасній 

медіа-культурі мали семіотичні праці Р. Барта, Е. Гріффінда, 

У. Еко, Ю. Лотмана, польської дослідниці С. Вислоух, а 

також праці С. Фіща і Р. Шустермана, присвячені аналізу 

семіотичної активності нової широкої аудиторії глобальної, 

медіальної культури. Дослідження, присвячені місцю 

концепції «Оновлення світу» в сучасній культурі, пов’язані з 

осмисленням професійної мистецької та масової культури. 

Новий напрям культури для широких мас ХХ ст. висвітлено у 

працях Дж. Ганса, Дж. Гартлі, Д. Мак-Куайла, А. Молеса,                             

М. Монтгомері, Ч. Мукурджі, П. Петро, Н. Постмана,                        
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Т. Салівана, Д. Сондерса, Д. Сторі, Д. Стрінатті, М. Ріля,                   

П. Уолена, М. Шадсона. Важлива роль у дослідженні 

концепції «Оновлення світу» через професійну мистецьку й 

масову культуру належить польським, українським та 

російським науковцям, серед яких: К. Акопяну,                               

М. Братерська-Дронь, О. Гриценко, А. Данилюк, А. Захаров, 

С. Кагарлицька, Н. Киященко, А. Клосковська, А. Колосов, 

А. Костіна, Т. Лютий, Н. Міщенко, І. Побєдоносцева,                            

В. Скуратівський, О. Ярош; українським вченим творення 

педагогічної наукової думки Української держави початку 

XXI століття: О. Овчарук, В. Огнев’юк, О. Олексюк,                           

Г. Костюк, В. Кремень, В. Лозова, В. Луговий, Л. Масол,                     

Н. Миропольська, Н. Ничкало, Г. Падалка, Л. Паньків,                       

О. Пєхота, І.Соколова, С. Соломаха, О. Сухомлинська,                     

В. Сухомлинський та інші [8; 10; 10–14; 16–17]. Всі 

вищезазначені онтологічні та соціокультурні детермінанти 

концепції «Оновлення світу» та «Людини світу» мають 

пріоритетне значення в системі гуманізаційних процесів та 

закономірностей формування мистецької освіти і, відповідно, 

формування особистості професійного фахівця в умовах 

транскультурних, транснавчальних і трансосвітніх реалій. 

Саме такий підхід характеризує інтерактивну дію концепції 

«Оновлення світу» («Людини світу», «Особистості світу») у 

транскультурному, трансестетичному, трансхудожньому, 
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трансмистецькому, транспедагогічному, трансосвітньому 

часопросторі, в якому відбувається полікультурний обмін, 

взаємодія та інтеграція [16, 167–189]. 

З огляду на багатоаспектність проаналізованого 

феномена, методологія такого поліфункційного наукового 

дослідження вимагає міждисциплінарного підходу, який, 

ґрунтується на принципах об’єктивізму, історизму та 

плюралізму, а також принципах наступності та 

безперервності. Міждисциплінарний та діалектичний підходи 

дають можливість синтезувати різні соціально-філософські 

концепції, теорії філософії культури, педагогіки та естетики, 

а також теорії соціології комунікації, семіотики, відтак 

охоплюють цілісність культури, яка перебуває в процесі 

трансформації. Аналітичні методи дослідження у цій сфері 

уможливили розуміння проблеми «Оновлення світу» 

(«Людини світу») як найвпливовішого феномена зміни 

мислення людини та масової комунікації, спрямованої на 

культурно-мистецьке спрямування і професійний розвиток 

фахівця в умовах сьогодення [10, 127–143; 17, 267]. 

У цьому контексті особливу увагу приділено 

поглибленому осмисленню висновків теорії комунікацій, 

студій британських учених, по структуралізму, що дало 

можливість адекватно визначити роль і місце феноменів 

«Оновлення світу» («Людини світу») та культуротворення, 
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передусім, у мас-медіальному, культурно-освітньому, 

навчально-виховному та художньо-мистецькому 

часопросторі. Методологія, розроблена в рамках 

структуралізму та семіотичного аналізу Р. Барта, У. Еко дала 

змогу виявити механізми утворення та репродукування 

семіотичного простору з метою формування професійної 

мистецької особистості, висококваліфікованого фахівця та, 

відповідно, соціокультурного часопростору, середовища, 

комунікативних взаємозв’язків. Перш за все, історико-

культурологічні методи уможливили вивчення 

багатократності відносин концепції «Оновлення світу» 

(«Людини світу») в системі культурологічних цінностей та 

професійної мистецької освіти, зокрема. Філософсько-

культурологічний аналіз дав змогу осмислити процеси 

естетизації сучасного середовища людини, професійного 

формування фахівця (творчої особистості), яка здатна до 

«Оновлення світу». Системний підхід допоміг розкрити 

цілісність і специфіку феномена «Оновлення світу» в системі 

культурологічних та художньо-мистецьких та навчально-

освітніх пріоритетів, а також виявити взаємозв’язки між їх 

структурними елементами, завдяки комунікативних 

взаємозв’язкам. 

Особливо необхідно виділити онтологічні та 

соціокультурні детермінанти концепції «Оновлення світу» 
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(«Людина світу») в системі гуманізаційних процесів та 

професійної мистецької освіти, насамперед. Так, проблема 

взаємовідносин, взаємовпливу соціальних та культурних 

детермінант у трактуванні концепції «Оновлення світу» 

(«Людина світу») тісно пов’язана з проблемою формуванні 

особистості (як один з головних компонентів формування 

високопрофесійного фахівця), тому постійно стає все більш 

важливою та актуальною. В сучасних умовах головною, 

найбільш важливою причиною цьому є глобальна проблема 

гуманізації процесу суспільного розвитку, гуманістичного 

розвитку людини, філософії особистості і культури загалом. 

У своїй більшості сучасні філософи, культурологи, 

мистецтвознавці, театрознавці й педагоги вважають, що саме 

всебічний гуманістичний розвиток особистості є тим 

шляхом, що призведе людство до вирішення усіх наявних 

глобальних проблем, створить умови до подальшого 

цивілізованого розвитку суспільства на засадах національної 

культури, освіти з урахуванням теорії «оновлення світу» [6, 

278–280; 17, 265–267]. 

Невипадково, починаючи від 30-х років XX ст. 

проблемі впливу різних чинників (детермінант) на проблему 

«оновлення світу» та культуру особистості присвячено 

чимало наукових праць вітчизняних та зарубіжних 

дослідників. Ще у 30-ті роки XX ст., як вважає сучасний 
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російський дослідник А.О. Белік, у культурології з’явився 

новий напрям «самоорганізація-культура-і-особистість», який 

змістив акценти у вивченні різноманітних культур [13, 167–

169]. У всіх попередніх напрямах головним об’єктом аналізу 

були – культура, її структури, типи. Виключенням стало 

психологічне вивчення культури, в якому людина являє 

собою невротичний індивід і основний акцент робиться на 

несвідомому елементі її психіки. Центральною 

проблематикою напряму «культура-і-особистість», особливо 

на першому етапі його розвитку, було дослідження 

енкультурації, аналіз значення дитинства для особливостей 

функціонування свідомої людини як особистості. 

Від середини 50-х років XX століття напрям 

«самоорганізація-культура-і-особистість» звернувся до 

розробки узагальнюючих культурологічних теорій. 

Здійсненню цієї мети слугували праці Л. Спієра, І. Халлоуела 

і С. Ньютона; К. Клакхона і Г. Мюррея, Дж. Долларда і                    

Н. Міллера; Дж. Уайтінга та І. Чайлда; Дж. Хонігмана,                  

Ф. Хсю, Дж. Уоллеса, В. Барнова, Е. Бургіньона та багатьох 

інших. У схему та зміст загальної структури досліджень 

психологічної антропології певні зміни та доповнення були 

внесені, починаючи з 80-х років XX століття Дж. Г. Мідом 

(використання як теоретичної орієнтації його 

інтеракціоністської концепції та його підходу до аналізу «Я»), 
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а також використання загальних принципів культурно-

історичної школи М. Виготського-Леонтьєва при 

порівняльному аналізу впливу (чи його відсутності) на 

психологічні виміри особистості, інституалізованих форм освіти 

в різних культурах. 

Помітними стали зрушення щодо розгляду проблем 

соціокультурної детермінації формування особистості, що були 

здійснені філософами, культурологами, мистецтвознавцями і 

педагогами Росії та України в 90-ті роки XX століття. 

Найбільш значними з цієї проблеми є праці російських 

вчених: В. Баруліна, А. Беліка, П. Гуревича, М. Кагана, В. 

Розіна; українських вчених: В. Андрущенка, Є. Бистрицького, І. 

Бойченка, І. Надольного, М. Михальченка, В. Табачківського, 

Л. Сохань. Зокрема, автори монографії «Культура. Ідеологія. 

Особистість: методолого-світоглядний аналіз» (К., 2002) так 

оцінюють взаємодію соціальних та культурних детермінант 

«оновлення світу»: «Зазначена взаємодія здійснюється не в 

абстрактному просторово-часовому середовищі, а в діяльності й 

спілкуванні людей у суспільстві. Діяльність постає як дійсність 

культури. Без діяльності культура втрачає історичні 

раціонально-чуттєві контури, соціальний сенс, відривається 

від земної основи і перетворюється на ілюзію, джерела якої 

можна виявити далеко не завжди» [4, 61–65; 6, 59; 15, 12–13]. 



55 
 

Аналіз наукової проблематики вищезгаданих 

напрямів, шкіл та окремих вчених щодо соціокультурних 

впливів на особистість та формування висококваліфікованого 

фахівця свідчить про вагомі досягнення у цій сфері наукової 

діяльності.  Водночас є необхідність зупинитися на більш 

детальному та системному розгляді діалектики взаємовпливу 

соціальних та культурних детермінант у процесі формування 

мистецької особистості. Ця проблема не достатньо висвітлена 

у науковій та навчально-методичній літературі, зокрема, у 

педагогічному аспекті. 

Процес взаємовпливу соціокультурних та мистецько-

освітніх детермінант розвитку особистості може 

розглядатися як на історико-культурному фоні, так і з огляду 

на сучасний стан соціокультурних відносин та їх вплив на 

особистість. Не відкидаючи потреби врахувати певні 

історичні соціокультурні обставини, необхідно звернути 

увагу на діалектику такого взаємовпливу в умовах 

сьогодення. Маючи на увазі, що соціокультурні детермінанти 

– це є соціальні й культуротвочі відносини (у широкому 

розумінні терміну), що реалізуються і проявляються у 

процесі соціокультурній діяльності, котра включає у себе 

певну систему елементів окремих детермінант, а також те, що 

культурними детермінантами можливо визначили наступні: 

стан виховання, освіти, духовної (культурної творчості); 
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рівень опанування певною галуззю знань; культура праці, 

поведінки; культура національного, релігійного та мовного 

середовища (всі ці елементи і складають зміст поняття 

«культури суспільства») можна стверджувати, що саме у 

взаємодії цих, а також геополітичних та біологічних чинників 

народжується особистість [10, 156–170; 17, 267]. Як 

соціальні, так і культурні детермінанти розвиваються 

об’єктивно за певних внутрішніх, притаманних їм причин та 

за своїми особистими законами і закономірностями. Тобто 

немає однозначної залежності чи повної відповідності між 

станом соціальних відносин (діяльності) в суспільстві та 

станом його культури. Проте, очевидним є те, що, як 

соціальні, так і культурні детермінанти взаємно впливають та 

спрямовані у своєму розвитку до вдосконалення і 

самовдосконалення. Щодо конкретного суспільства, 

соціальної спільноти чи окремої особистості, то їх стан 

розвитку залежить від конкретно-історичної ситуації, від 

конкретного стану соціальних відносин та культури даної 

соціальної спільноти, в якій вони знаходяться. Відповідно до 

цього, якщо ми бажаємо з’ясувати стан та перспективи 

розвитку особистості в конкретному суспільстві, то маємо 

проаналізувати весь комплекс соціальних відносин у даному 

суспільстві (чи середовищі) та стан культури в них. І тільки 

за таких умов можливо виявити соціокультурний та 
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духовний рівень особистості. При цьому певною мірою є 

сенс погодитися з тими дослідниками, які відкидають 

безумовну соціокультурну детермінацію розвитку кожної 

особистості [8, 23–24; 16, 7–14]. Як засвідчує практика, 

використання технологій інтерактивного навчання, де від 

студента вимагається висвітлення власного розуміння подій, 

критичного аналізу отриманої інформації та її самостійне 

узагальнення, систематичне застосовування сценічних вправ 

і завдань, які допомагають студенту визначитися з 

конкретним змістом сценічного чи художнього твору, усного 

повідомлення (складання асоціативних схем, розгорнутих 

планів тощо) допомагає уникнути певних труднощів. Таким 

чином, підсумовуючи усе вище сказане, можна стверджувати 

ефективність організації навчання усного і писемного 

мовлення за комунікативною методикою, як того вимагає 

новий підхід навчально-освітньої програми. Така організація 

навчання допоможе учням краще оволодіти засобами 

комунікації, подолати труднощі у спілкуванні, реалізувати 

свої комунікативні вміння, розвинути навички сприйняття та 

розуміння інших людей, тобто, сформувати міцну 

комунікативну компетентність для успішного сприйняття їх у 

соціальному середовищі. 
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СВОБОДА ПРЕСИ ЯК УСВІДОМЛЕННЯ 
ВІДПОВІДАЛЬНОСТІ ЗА ЇЇ ЗМІСТ 

 

У статті розглядаються проблеми утвердження 

свободи слова в процесі формування національного 

інформаційного простору, зосереджується увага на такому 

аспекті журналістської діяльності, як відповідальність за 

якість інформаційно-аналітичної роботи в межах 

законодавчих вимог до такої діяльності.  

Ключові слова: свобода слова, інформаційний простір, 

законодавство України, журналістика, аналіз інформації. 

 

Свобода як одна з найцінніших категорій суспільного 

життя характеризується відсутністю політичного та 

економічного гноблення, утиску, обмежень – так тлумачать 

зміст цього поняття політологи. 

Філософи стверджують: свобода – це, найперше, 

можливість вияву суб`єктом власної волі в умовах 
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усвідомлення законів розвитку природи і суспільства; по-

друге – діалектична суперечність між діяльністю людини 

таоб`єктивними законами суспільного життя.  

Суспільний розвиток породив і таке поняття, як 

демократичні свободи – це визначена законом можливість 

участі громадян у суспільно-політичному житті країни. 

Доречно відтворити фрагмент міжнародного правового 

документа – Загальної декларації прав людини, яка була 

ухвалена на Генеральній Асамблеї ООН  10 грудня 1948 р. і в 

статті 19 якої мовиться: 

«Кожна людина має право на свободу переконань і на 

вільне висловлювання їх; це право включає свободу 

безперешкодно дотримуватися своїх переконань і свободи, 

шукати, отримувати й поширювати інформацію та ідеї 

будь-якими засобами й незалежно від державних кордонів» 

[1]. 

Європейська Конвенція про захист прав людини і 

основних свобод, яка була підписана державами-членами 

Ради Європи 4 листопада, проголошує:  

1. Кожна людина має право на свободу вираження 

своєї думки. Це право включає свободу дотримуватися своєї 

думки, отримувати і поширювати інформацію та ідеї без 

втручання з боку державних органів і незалежно від 

кордонів. 
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2. Здійснення цих свобод накладає обов`язки і 

відповідальність, може бути пов`язана з формальностями, 

умовами, обмеженнями і штрафними санкціями, які 

передбачені законом і необхідні у демократичному 

суспільстві в інтересах державної безпеки, територіальної 

цілісності чи громадського спокою, з метою запобігання 

заворушень і злочинності, захисту здоров`я і моральності, 

захисту репутації та прав інших осіб, запобігання 

розголошенню інформації, яка отримана конфіденційно, чи 

забезпечення авторитету та неупередженості правосуддя [2]. 

Отже, свобода слова реалізується через такий чинник, 

як засоби масової інформації. Така свобода передбачає, 

найперше, персональну відповідальність працівника редакції 

за зміст інформаційної продукції журналіста. 

Здається, відійшли в минуле ті часи, коли така жадана 

свобода інформаційної діяльності, проголошена з перших же 

днів незалежності держави, багатьма тлумачилася дещо 

спрощено, а досить часто – гіпертрофовано. По суті, 

декларування такої свободи і формування правової бази 

регулювання основних засад якісно нової української 

журналістики йшли паралельно «лікоть у лікоть». 

Проголошення права на свободу думки і слова, на вільне 

вираження своїх поглядів і переконань, а також права вільно 

збирати, зберігати, використовувати і поширювати 
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інформацію (ст. 34 конституції України, закони України про 

інформацію, друковані засоби масової інформації (пресу) в 

Україні, телебачення та інші) й одночасне законодавче 

застереження щодо здійснення прав на свободу 

інформаційної діяльності (зазначимо хоча б застереження в 

такій діяльності, а точніше – обмеження в здійсненні цих 

прав, коли йдеться про інтереси національної безпеки, 

територіальної цілісності або громадського порядку з метою 

запобігання заворушенням чи злочинам, охорони здоров’я 

населення; захист репутації прав інших людей; запобігання 

розголошенню інформації, отриманої конфіденційно; 

підтримання авторитету і неупередженості правосуддя) – 

проголошення зазначених вище прав та обмежень 

відбувались одночасно [3]. 

Отже, маємо підстави для констатації: свобода 

інформаційної діяльності – це не вседозволеність для 

журналіста, не такий собі «професійний кураж». Свобода в 

зазначеній галузі діяльності – це передусім висока міра 

відповідальності перед законом за власну професійну 

діяльність. І хоч не хотілося б у сотий раз повторюватись, що 

подібні застереження прийняті в тих, кого ми називаємо 

взірцем свободи і демократії, – у країнах Заходу (адже такий 

аргумент від частого вживання вже заяложений), все ж таки 

зазначимо: такого плану застереження притаманні як нормам 
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міжнародних угод у царині людських прав, так і нормам 

європейського права. Інша річ – як ми тлумачимо такі 

поняття, як «національна безпека», «захист репутації», 

«конфіденційна інформація» та інші. Практика 

журналістської діяльності засвідчує: відсутність правової 

культури, чіткого, правового тлумачення багатьох понять 

призводить до того, що судовий позив до редакції стає в нас 

звичним явищем. І наміри позивача очевидні – через позив до 

журналіста розправитися з редакцією. В арсеналі позивача – 

ті ж поняття: «захист репутації» або навіть «захист 

національної безпеки…» 

Отже, перш ніж упроваджувати в життя юридичної 

норми європейського права, необхідно досягти рівня 

європейської правової культури. А рівень правової культури 

визначається, як це не парадоксально звучить, кількістю та 

якістю законів, правничих норм інформаційної діяльності. 

Чим більше таких законів і норм, якими регулюється робота 

засобів масової інформації, працівників мас-медіа, тим 

більше того, що ми називаємо творчою свободою. Однією 

єдиною умовою цього є те, що збільшення кількості 

правничих норм, законів здійснюється в межах 

конституційної статті, у якій кожному з нас гарантовано 

права на свободу думки та слова, на вільне вираження своїх 
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поглядів і переконань, а також право вільно збирати, 

зберігати, використовувати і поширювати інформацію. 

Б. Шоу якось зазначив: свобода означає 

відповідальність, тому більшість людей ії бояться. Чи бояться 

такої свободи журналісти? Думається, переважна більшість 

вітчизняних «рицарів пера, мікрофона і телекамери» сьогодні 

доводить, що для них поняття «свобода» не тільки солодке, а 

і святе. Згадаймо тих журналістів, які утверджували святість 

цього поняття в камерних застінках, а то і своїм життям. 

А чи бояться свободи, а отже, відповідальності ті, хто 

звертається з позовами до редакцій до окремих журналістів? 

Ще і як бояться! Навіть якщо все ж таки комусь із них 

вдається виграти судовий процес, відповідальними кроки 

позивача не назвеш. Тут інше – відсутність правової 

культури, намагання будь-якою ціною розправитися з 

редакцією і тим потішити власне самолюбство. Правового 

виховання потребують не тільки журналісти – ті, хто 

добувають, аналізують, поширюють інформацію, а й ті, хто 

таку інформацію «споживають». Визріває нагальна потреба 

ввести в штат кожного редакційного колективу посаду 

омбудсмена, який би постійно, системно займався правовим 

вихованням читачів, радіослухачів, телеглядачів. 

Індивідуальні бесіди, консультації, кваліфіковані відповіді на 

запити реципієнтів – ці та, можливо, більш цікаві, 
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результативні форми роботи омбудсмена позбавити б 

необхідності звертатися з позовами до редакції,  вправніше 

орієнтуватись у лабіринтах правових норм. 

З другого боку, правове забезпечення свободи слова 

нерідко призводить до зловживання такою свободою і 

самими журналістами. Якщо суспільство має підстави 

вважати себе вільним, у ньому, звичайно, визріває така 

проблема, як відповідальність за зловживання свободою 

слова. Порушення інтересів людини через засоби масової 

інформації найнебезпечніше, адже ми маємо справу з 

масовим характером поширення інформації. Спотворення тієї 

чи іншої конкретної ситуації, не заслужена образа конкретної 

людини, коли це тиражується через засоби масової 

інформації, призводить до безпідставних узагальнень. 

Отже, йдеться про взаємну відповідальність за 

утвердження свободи слова – і аудиторії перед засобами 

масової інформації, і журналістів перед аудиторії. 
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У статті представлено цілісний аналіз реклами як 

феномену сучасної глобальної культури та розкривається 

найсуттєвіші культурологічні, естетико-художні, 

інформаційно-освітні атрибути реклами, а також її 

складники в контексті міжкомунікативних зв’язків і 

закономірностей розвитку комунікативної культури. 

Висвітлено історичний процес формування масового 

суспільства та масової культури як результат ринкової 

економіки і процесів демократизації, універсалізації, 

глобалізації, індустріалізації та урбанізації. Міжгалузеві 

дослідження феномену «масової культури», здійснені за 

такими різними напрямами, як: теорія комунікацій, 

семіотика, постструктуралізм, сучасні європейські моделі 

дослідження культури, феміністична критика, дослідження 

телебачення і мас-медіа – показали гуманістичний та 

афірмативний характер глобальної культури масового 

суспільства. 
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Ключові слова: реклама, масове суспільство, масова 

культура, популярна культура, телебачення, мистецтво 

реклами, масовізація культури, міфотворчість, 
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бізнеса, продюсерська діяльність, естрадне мистецтво, 

комунікативна культура, міжкомунікативні зв’язки.  

 

Актуальність теми. Упродовж останніх десятиліть 

спостерігається зростання ролі реклами в культурі та її 

значення в глобалізованому світі. Сучасне гуманітарне 

знання лише нещодавно усвідомило, що відносини між 

рекламою і культурою не обмежуються межами простого 

споживання. Реклама і сучасність настільки поєднані, що їх 

важко відокремити, тим більше, що за сучасних умов 

реклама, набуваючи естетичних цінностей, перетворюється 

на вид мистецтва. Як складник сучасної культури реклама 

актуалізує власну ідейну передачу, трансформує різні 

значення й сенси і пристосовується до мінливих культурних 

обставин, не відмовляючись при цьому від укорінених 

стереотипів, архетипів і культурних зразків. 

Як явище культури реклама стала предметом 

наукового дослідження лише в ХХ столітті. Як сфера, якою 

цікавилися переважно суспільно-економічні науки, вона 

тлумачилася як найважливіший елемент виробництва і 
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споживання. Наукові дослідження реклами були спрямовані 

насамперед на розкриття механізмів впливу рекламних 

повідомлень на адресата задля маніпулювання суспільною 

свідомістю [1, 234–237; 9, 19–21; 19, 178–188]. Дослідники 

намагалися розкрити засоби пристосування покупців до 

ринкових цілей маркетингу, що було широко представлено в 

працях Г. Армстронга, К. Бове, В. Вонга, Ф. Котлера,                    

Дж. Сондерса, а згодом і в працях російських та українських 

учених (Л. Васильєвої, Л. Грановського, В. Козіна, Н. Лисиці, 

В. Лозовської, Ф. Панкратова, В. Полукарова, О. Проценко, 

А. Романова, Є. Ромата, О. Савельєвої, Р. Сапенька, Н. Удріс, 

А. Ульяновського, В. Ученової, Л. Федотової, Л. Хромова), а 

також польських дослідників – Я. Каля, М. Ріделя,                         

Т. Штуцького. 

Суспільно-політичні передумови виникнення феномену 

реклами були безпосередньо пов’язані з процесами 

емансипації людства. Про це прямо чи побічно йдеться вже в 

ранніх філософсько-політичних працях: від Т. Гоббса і                   

Дж. Локка – до Ж.-Ж. Руссо і Дж. Мілля. Особливе значення 

для розроблення цих питань мають дослідження процесів 

демократизації в Америці, здійснені А. Токвілем. Ретельніше 

проблеми впливу емансипації на формування масового 

суспільства були осмислені в дослідженнях сучасних авторів 

– Д. Бурстіна, Р. Рітзера, Л. Федотової. Першим,  хто звернув 
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увагу на те, що процеси емансипації приводять до масовізації 

культури, був Ф. Ніцше: його критика культури передує 

критиці масової культури [5,.123–129; 7, 14–15]. Як 

стверджують критики масової культури, індустрія реклами є 

важливим формотворчим компонентом сучасної культури як 

в Україні, так і за її межами. 

Проблему масового суспільства і масової культури 

наприкінці XIX – на початку ХХ ст., коли теоретичним 

апогеєм критичного підходу до масової культури стали 

погляди мислителів Франкфуртської школи [24, 241–242; 26, 

234; 29, 61–85].  Розвиваючи ідею розумності, яка, на їхню 

думку, поглинає культуру, вони піддали фундаментальній 

критиці процеси комерціалізації культури. Новий підхід до 

проблем культури, призначеної для широкої аудиторії, 

започатковано науковцями в останні десятиліття ХХ ст. 

(праці М. Мак-Люена і В. Онга), а також наукові пошуки у 

сфері масової комунікації започатковані ученими Західної 

Європи (Ст. Холл, Дж. Фіске) та продовжені дослідниками 

Східної Європи (Д. Добек-Островська, Л. Землянова,                      

Н. Зражевська, М. Зубер, Н. Крилова, Т. Науменко,                        

Б. Потяник). Важливу роль у з’ясуванні ролі і значення 

реклами в сучасній культурі мали семіотичні праці Р. Барта, 

Е. Гріффінда, У. Еко, Ю. Лотмана, польської дослідниці                      

С. Вислоух, а також праці С. Фіща і Р. Шустермана, які 
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присвячені аналізу семіотичної активності нової широкої 

аудиторії глобальної, медіальної культури.  

Антропологічні дослідження не можуть оминути 

аналіз реклами, оскільки вона фіксує різноманітність 

людського життя, передає психологічні, економічні, 

естетичні, етичні обставини життя людини; виражає людські 

слабкості, страждання, наміри тощо. Найбільшої виразності 

реклама набуває в культурі телебачення. Популярна культура 

інтегрально пов’зана з телебаченням і процесами його 

трансформації. Природу цього феномену розкривають праці 

Н. Аберкромбі, Р. Адлера, Р. Арнхейма, Н. Брауна,                       

Дж. Елліса, М. Есліна, Ф. Кассеті, Дж. Коллінз,                               

С. Лівінґстона, Б. Лонґхурста, Д. Морелі, Р. Ордена, а також 

польських і російських дослідників – А. Гвоздя, В. Ґодзіна,                   

В. Дубицької, К. Разлогова, Є. Шапінської, а також сучасних 

українських дослідників (Л. Горенко, Р. Сапенько та ін.) [12–

14; 23–25]. 

 Проблемою сприйняття реклами є не тільки сфера 

маркетингу, а й мистецтва, що стає наймогутнішим 

інструментом впливу на формування світобачення. 

Мистецтво дає рекламі символічний матеріал і художні 

засоби для конструювання повідомлення. Виникнення 

особливого сплаву популярного мистецтва і реклами 

датується початком ХХ ст. У просторі телевізійної культури 
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цей феномен упродовж десятиліть зріс до велетенських 

масштабів. Значна роль у цих процесах належить мас-медіа, 

що детально описали Р. Давідсон, Д. Дорфлес, Е. Єгоров,                       

Н. Зоркая, Н. Кирилова, С. Моравські, А. Осенка,                             

І. Побєдоносцева, Р. Шульга та інші. 

Новітній естетичний контекст існування рекламних 

творів у суспільній свідомості став предметом зацікавлення 

таких теоретиків, як Г. Дебора, А. Кіселевський, А. Костіна, 

Т. Кроу, Є. Оленіна, О. Тоскані та ін. Традиційна парадигма 

естетичної науки не в змозі з’ясувати питання реклами як 

феномену мистецтва та естетичного феномену [6, 167–177; 

11, 345; 20, 145–149]. Поява реклами як витвору мистецтва 

змушує традиційну естетичну теорію переосмислити власні 

засади. Стан сучасної естетики та її трансформацію 

останніми десятиліттями висвітлено в працях західних 

дослідників В. Вельша, О. Маркуарда, а також у працях                  

А. Зайдлера-Янішевської, А. Канарського, Н. Маньковської 

та інших. Розгляд сучасного стану реклами в контексті її 

зв’язку з мистецтвом не був би можливим без короткого 

екскурсу в історію естетичної думки з метою розуміння 

естетичної природи мистецтва, починаючи від І. Канта та                  

Г. Гегеля [11, 234–244; 22, 10–13]. Наголосимо на працях              

М. Бердслі, А. Данто, Дж. Дікі, Дж. Дьюї, Дж. Стольніца,            

А. Хаусера, Р. Шустермана, а також на дослідженнях 
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російських (Л. Андреєв, М. Овсянніков та ін.), українських                             

(Ю. Афанасьєв, В. Бичков, М. Бровко, Л. Горенко,                          

Т. Гуменюк, Л. Левчук, В. Личкова, В. Мазепа, В. Малахов, 

О. Наконечна, О. Оніщенко, В. Панченко) і польських учених 

(М. Голашевська, Б. Дземідок, Г. Дзіамські, Р. Інгарден,                   

Е. Кімта, Я. Куровіцькі, С. Моравські, К. Політ,                              

В. Татаркевич). 

Мета і завдання роботи – розкрити культуротворчий 

сенс реклами як явища, яке віддзеркалює головні тенденції 

розвитку сучасного масового суспільства; розробити 

методологію, яка дасть можливість адекватно тлумачити й 

прогнозувати подальше буття мистецтва реклами як 

різновиду сучасної культурної творчості, зокрема – 

популярної культури. Відповідно до мети визначено такі 

основні завдання: 

- розглянути феномен реклами в проекції на специфіку 

культуротворчої діяльності та виокремити рекламний 

продукт як об’єкт, у якому зосереджено процеси еволюції 

культури ХХ ст.; 

- висвітлити роль реклами в процесах 

трансформаційних змін, які відбуваються у сфері чуттєвості 

сучасної людини, та її вплив на посилення процесів 

масовізації культурного життя і глобалізацію культурних 

форм; 
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- охарактеризувати теоретичні підходи до аналізу 

явищ масової культури в їх історичній послідовності та 

виокремити серед них ті, які дають можливість простежити 

модифікацію форм масової культури в культуру популярну;  

- визначити вплив телевізійної культури на 

формотворення популярного мистецтва; з’ясувати її роль у 

формуванні різних напрямів мистецтва ХХ ст. та новітніх 

тенденцій, які визначають його подальший розвиток; 

- осмислити популярне мистецтво в контексті 

діалектичної взаємодії мистецтва і реклами в умовах зміни 

комунікаційних технологій і міжкультурної дифузії, 

пов’язаних з процесами індустріалізації, урбанізації і 

демократизації суспільства; 

- схарактеризувати діалектику реклами та популярного 

мистецтва в проекції на особливості міфологічної свідомості; 

- визначити принципи та ієрархізацію реклами в 

культурно-історичній проекції; описати її функціонування в 

межах популярного мистецтва; 

- схарактеризувати механізм перетворення реклами на 

форму культурної діяльності, наближену до мистецтва; 

- визначити специфіку феномену реклами. 

Об’єкт дослідження – феномен сучасної реклами як 

складник мистецтва і наукових досліджень. Предмет 

дослідження – функціонування реклами в транскультурному, 
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трансестетичному та  трансхудожньому просторі, у якому 

відбувається міжкультурний обмін.  

Методи дослідження. З огляду на багатоаспектність 

проаналізованого феномену, методологія дослідження 

вимагає міждисциплінарного підходу, який, зокрема, 

ґрунтується на принципах об’єктивізму, історизму та 

плюралізму. Міждисциплінарний і діалектичний підходи 

дають можливість синтезувати різні соціально-філософські 

концепції масового суспільства, теорії філософії культури та 

естетики, а також теорії соціології комунікації, семіотики, 

відтак охоплюють цілісність культури, яка перебуває в 

процесі трансформації [12, 37–42; 13, 45–47]. Аналітичні 

методи дослідження у сфері маркетингу уможливили 

розуміння реклами як найвпливовішого феномену технології 

масової комунікації.  

У процесі глобалізації культури телебачення і реклама 

стають основними чинниками змін, які відбуваються у сфері 

чуттєвої культури. Ці проблеми розгядалися такими 

авторами, як А. Блум, У. Еко, М. Лісовська-Магдзяж,                      

М. Мак-Люен, Н. Постаман, М. Пшипіляк, Д. Таннен,                     

О. Тоскані та інші. На проблемах транскультурних 

цивілізаційних змін і необхідності іншого розуміння людини 

наголошують дослідження М. Гордона, М. Карріетса,                    

Ж. Ліотара і А. Чумакова. Деякі дослідники готові 
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сформувати нову, так звану «транскультурну естетику», 

зокрема В. Вельш і К. Вількошевська. У контексті 

досліджень останніх років можна зазначити, що реклама є 

однією з провідних сил, які формують сучасний культурний 

простір [2, 136–140; 10, 24–28]. 

Новизна дослідження. З огляду на багатоаспектність 

проаналізованого феномену, методологія дослідження 

вимагає міждисциплінарного підходу, який, зокрема, 

ґрунтується на принципах об’єктивізму, історизму та 

плюралізму. Міждисциплінарний і діалектичний підходи 

дають можливість синтезувати різні соціально-філософські 

концепції масового суспільства, теорії філософії культури й 

естетики, а також теорії соціології комунікації, семіотики, 

відтак охоплюють цілісність культури, яка перебуває в 

процесі трансформації. Аналітичні методи дослідження у 

сфері маркетингу уможливили розуміння реклами як 

найвпливовішого феномену технології масової комунікації. 

При цьому, особливого значення набуває поглиблене 

осмислення висновків з теорії комунікацій, студій 

британських учених, зі структуралізму, що дало можливість 

адекватно визначити роль і місце феноменів телебачення й 

реклами передусім у масмедіальному просторі. Методологія, 

розроблена в межах структуралізму та семіотичного аналізу 

Р. Барта, У. Еко, дала змогу виявити механізми утворення та 
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репродукування семіотичного простору за допомогою 

реклами. Історико-культурологічні та мистецтвознавчі 

методи уможливили вивчення багатократності відносин 

реклами і мистецтва. Філософсько-культурологчний аналіз 

дав змогу осмислити процеси естетизації сучасного 

середовища людини. Системний підхід допоміг розкрити 

цілісність і специфіку феномену реклами, а також виявити 

взаємозв’язки між її структурними елементами. Сучасні 

об’єктивістські концепції, які дуже часто перетворюються на 

спрощений натуралізм (неможливість «побачити» якості 

краси (культури), повністю відповідають запитам виробників 

реклами, упевненим у безпосередній, цілеспрямованій дії 

реклами на адресата. Оскільки естетичне є модальністю 

культурного буття, тільки такий підхід дає змогу зняти 

натуралістичні обмеження простого об’єктивізму                         

(В. Панченко, Т. Павловські) [3, 24–38; 23, 224–229]. 

У свою чергу, так звана «теорія естетичного 

переживання» стверджує, що правильне ставлення до творів 

мистецтва полягає в процесі, остаточною фазою якого є 

естетичне переживання. Реклама піддає сумніву одну із 

суттєвих якостей естетичного переживання – активність 

реципієнта (М. Голашевська). Розгорнена концепція 

естетичного як безкорисливого ставлення була розроблена                    

І. Кантом. Естетичне в рекламі спростувало постулат чистоти 
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форми, який є початковою умовою констатації суб’єктивної 

доцільності, а отже, неопосередкованого прекрасного. Окрім 

неопосередкованого прекрасного, І. Кант виокремлює 

прекрасне опосередковане, яке існує у сфері мистецтва 

механічного, розважального, приємного (витонченого) – 

такого, що ґрунтується на емпіричних враженнях. Сучасна 

реклама чудово збігається  з класом мистецтв витончених, 

про які І. Кант писав, що мистецтвами витонченими є ті, 

метою яких є лише задоволення [3, 46–55; 21, 160–164; 25, 

189]. Естетичне в рекламі стає неякісним і врешті-решт 

обертається проти самої реклами. Відбувається те ж, що й з 

аналізованим ще І. Кантом мистецтвом задоволення 

(витонченості), оскільки таке мистецтво не дає ідеї, 

притупляє дух, а згодом робить предмет огидним, а розум, у 

свою чергу, усвідомлює, що його настрій суперечить розуму, 

цілям, він стає незадоволеним самим собою і капризним. 

Саме тому свого часу І. Кант виступав проти дій з 

використанням естетичних трюків для переконання й омани 

інтелекту, що здебільшого й робить сучасна реклама. 

Український філософ А. Канарський вважає, що 

естетичне – це тотальність людської чуттєвої культури, яку 

можна правильно зрозуміти лише у співвідношенні категорій 

«не-байдуже» і «байдуже», що пізніше у В. Вельшана 

виразилося формулюванням: не існує aesthesis без anaisthesis 
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(А. Канарський, Л. Левчук) [23, 229–230; 25, 190–192]. 

Чуттєвість наближає людину до світу, допомагає сприймати 

його розмаїття, незавершеність, виражаючи власний 

душевний стан індивіда (О. Наконечна). Дослідження будь-

яких форм чуттєвої культури, тлумачення їхньої суті і 

специфіки повинні дотримуватися принципу, що всі 

конкретні, характерні визначення цих форм випливають 

власне із заперечення байдужості – поза цим запереченням 

неможливо зрозуміти їхню природу і специфіку. І хоча 

безпосередній сенс «байдужого» виражає свого роду 

абсолютну невизначеність, зміст протилежного вказує на те, 

що є важливим, «небайдужим» для людини. Слідом за                    

А. Канарським, у 80–90-х роках ХХ ст., В. Вельш 

намагається окреслити нову парадигму естетики. Програма 

естетики поза естетикою зовсім по-новому з’ясовує питання 

мистецтва, оскільки займається, по-перше, естетичним 

оформленням дійсності (естетичне в таких сферах, як побут, 

політика, економіка, екологія, етика тощо), по-друге, 

опосередкованістю дійсності естетичним (впливом 

візуальних знаків, образів на стан сучасності). Мається на 

увазі нова конфігурація естетичного (В. Вельш,                              

Н. Маньковська) [23, 224–229]. 

Естетичне в медіальній сфері поширюється і на 

буденне життя суспільства. Звичайно, зміни в цивілізації, 
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спричинені електронною масовою комунікацією, привели до 

реконфігурації aesthesis, про що йшлося раніше в працях                       

В. Онга і М. Мак-Люена. При трансформації словесної 

культури в письмову зір ставав домінуючим відчуттям. В 

епоху електронної комунікації значення цих відчуттів 

вирівнюється. Якби естетика відмовилася від розмаїтості 

естетичного в медіальній культурі, то вона не тільки не 

змогла б брати участь у розв’язанні найважливіших проблем 

сучасного гуманітарного знання, а й правильно аналізувати 

мистецтво. Отже, сьогодні термін «естетичне» повинен бути 

полівалентним і дефініційованим за принципом спорідненої 

схожості. Для сучасного мистецтва характерно також те, що 

власні межі воно піддає випробуванням, ламаючи і 

перетворюючи їх, намагається порушувати питання 

переважно про саме мистецтво і порушує їх нескінченно                 

(В. Вельш). Тому поліестетична установка як вираз процесу 

естетизації виявляється правильною не тільки щодо 

мистецтва, а й щодо реклами. Практика мистецтва вимагає 

естетики, яка в змозі враховувати не тільки внутрішню 

поліестетику мистецтва, а і її позахудожні наслідки, тобто 

таку естетику, яка в змозі охопити всі вимірювання aesthesis 

або, інакше кажучи, всі вимірювання чуттєвого [8, 37–43; 9, 

17–19; 14, 65–69]. 
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Характеризуються процеси естетизації, пов’язані з 

появою феномену транскультурності. Сучасний етап 

суспільства досить ґрунтовно пояснює ідея 

транскультурності, основним постулатом якої є те, що нині 

вже не йдеться про окремі культурні утворення, цілісності, 

проникає в них, стаючи важливим атрибутом сучасних 

суспільств (К. Вількошевська). Як виявляється, культурні 

відносини дедалі частіше перетинають світ, культура 

виражає власний нульовий рівень (Ж. Ліотар) і постає в 

образі супермаркету культури (М. Гордон). Головні 

детермінанти культурної тотожності людини та інтеграції 

особи відбуваються на перетині різноманітних систем 

мережі, тобто за допомогою інформації і тотожності, 

доступних у глобальному супермаркеті культури [4, 37–39; 

16, 28; 26, 167]. Так, відбувається процес формування 

тотожності ринкової доступної в супермаркеті культури                       

(В. Вельш, М. Гордон, Г. Зіммель, М. Каррітерс, А. Чумаков). 

Цей процес відбувається саме в дусі естетико-художньої 

побудови (К. Вількошевська). Людина і навколишній світ 

трансформуються в естетичному плані, а сама дійсність 

перетворюється на естетичну побудову. 

Істотно впливає на культуру глибока естетизація, адже 

тут відбуваються процеси трансформації естетичних 

пріоритетів. Вона поділяється на два види: 1) перетворення 
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продуктивних процесів і нові технології матеріалів. Завдяки 

розвитку мікротехнологій класичний матеріал стає 

естетичнішим продуктом; 2) конструювання дійсності за 

допомогою масмедіа. Це найсуттєвіша форма глибокої 

естетизації, вона іманентно пов’язана з трансформацією 

сучасної культури.  

Поверхнева естетизація є лише проявом процесів 

глибокої естетизації. У сфері індивідуальної естетизації не 

відбувається тотальних інновацій (салони краси, фітнес, нові 

релігії, медитації тощо). Ставлення до людини здебільшого 

детермінується естетично, що й виражає реклама. Суспільне 

життя завойовує модель людини естетичної, яка є чутливою, 

а тому знає, що її індивідуальний смак не оцінюється. 

Водночас, важливими постають цивілізаційні, економічні й 

політичні детермінанти формування масового суспільства, 

перші спроби осмислення цього «новонародженого» 

феномену, а також уже накреслюється панорама теоретичних 

заходів, які намагаються охопити процеси еволюції 

цивілізації та культури. Сучасних досліджень потребує 

реальна і теоретична емансипація людини під час історичної 

еволюції. Вона полягала в масовізації й універсалізації 

цивілізації та масштабному поліпшенні умов життя окремої 

людини. Вузлові пункти цього процесу: виникнення 

демократичного суспільства в США, Велика французька 
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революція, формування ліберальної ідеології, а як наслідок – 

ідеології соціалізму і соціалістичних «держав мас». 

Соціалізацію і залучення людських мас до цивілізації 

прискорила ринкова економіка. Індустріалізація, урбанізація 

та демократизація приводять до кардинальних змін у 

культурі, в управлінні державою і промисловістю: від 

середини XVIII до XX ст. формується глобальна, масова 

цивілізація з відповідною культурою [7, 16–18; 15, 178; 30; 

31]. 

Аналізується сучасний стан масового суспільства, 

його політичних інститутів і культури в момент виникнення у 

Сполучених Штатах Америки (А. Токвіль). Демократичні 

умови заохочують індивідуалізм, але, з другого боку, 

руйнують традиційний порядок і авторитети. А. Токвіль 

передбачає роль масової комунікації в майбутньому – я 

четвертої влади. Проте, на думку А. Токвіля, порятунком від 

тоталітаризму преси може стати плюралізм культури і 

медіальної системи. Демократичний устрій дає масам 

величезні можливості для розвитку – як духовного, так і 

практичного. Отже, підривається статус високої культури, 

яка віддає перевагу змінам та інноваціям перед традиціями. 

Теоретики «масового суспільства» і «масової 

культури» ідеалізували і вихваляли передіндустріальне 

суспільство як гармонійну «батьківщину» всіх людей, що 
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пізніше розкритикували М. Фуко та В. Беньямін, для кого 

«бунт мас» передбачав нову епоху, що прекрасно було 

зафіксовано мистецтвом авангарду. Слід підкреслити, що 

масове суспільство і масова культура не є тотожними, тому 

що масове суспільство зруйнувало еліти й елітарне 

мистецтво. Масова культура – лише простір для 

співіснування різноманітних культур і еліт. У ХХ столітті 

одночасно з традиційними елітами – гуманітарними – 

з’явились еліти у сфері адміністрації, менеджменту і 

технічних наук. Аналізуються вузлові пункти критичного 

трактування масової культури теоретикам Франкфуртської 

школи в умовах індустріального суспільства, що висвітлено в 

працях сучасного українського дослідника Р. Сапенька [23, 

223–225; 24, 240–245]. Початковим моментом є проблема 

розвитку і поширення інструментального Розуму. 

Еволюційно він відтворюється не на особовому рівні за 

допомогою обмеження індивідуальної свободи, а на рівні 

суспільному за допомогою культурної промисловості, яка 

стандартизує світ духовних цінностей (Т. Адорно,                            

В. Беньямін, К. Гамфрес, М. Хоркхаймер, Г. Маркузе). 

Замість поняття «масової культури» теоретики вводять 

поняття «культурної промисловості». Духовна культура 

стала таким же об’єктом оброблення інструментального 

Розуму, яким раніше була природа. Отже, Розум починає 
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домінувати над людиною і культурою. Промислове 

виробництво культурних благ є апогеєм розвитку товарно-

грошової економіки. Культурна промисловість – це суміш 

бізнесу і розваг. Але розваги, які мали стати відпочинком 

після роботи, по суті, відтворюють і копіюють форми 

капіталістичної праці, тобто механізацію і машинізацію. 

Мистецтво за таких умов не може бути нічим іншим, як 

розвагою. Культурна промисловість маскує суспільні 

суперечності за допомогою апеляції до псевдорівності, до 

якоїсь родової суті людини. Отже, масова культура – це 

такий вид усуспільнення (соціалізації), у якому немає місця 

індивідуалізації. Інструментальний Розум реалізується тільки 

в площині соціалізації: стандартизації, квантування, 

управління та організації. Головне завдання культурної 

промисловості полягає в гармонізації особи та 

індустріального суспільства. 

Слід зазначити, що замість аксіологічного (оцінного) 

поняття «масова культура» вживається поняття «популярна 

культура», призначена для масової аудиторії. Реабілітуються 

культурні потреби мас – вони також важливі, як і потреби 

елітарної аудиторії (Г. Ганс). Процес стратифікації «масової» 

культури виявляє нові відносини з авангардним мистецтвом. 

Культура популярна виявляється вже не такою однорідною і 

гомогенною, якою вважали її критики (П. Улолен). У 
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просторі глобалізації і масової комунікації вона дієво 

задовольняє духовні потреби різноманітних споживачів (С. 

Холл). Феміністські дослідження визначають популярну 

культуру як складний феномен, що стимулює активне 

сприйняття світу. Проблема популярної культури інтегрально 

пов’язана з мас-медіа і ступенем їхньої «популярності» [14, 

65–67; 17, 48–52; 18, 234]. 

Отже, проаналізовані механізми культурної 

трансформації реклами, які доводять неможливість 

сучасного розуміння теорії культури поза естетикою; аналіз 

теорій, у яких висвітлюються методологічні передумови цих 

трансформацій, доводить їх невизначеність щодо оцінки 

сучасних явищ «естетизації» популярної культури, а також 

об’єктів і дій поставанградного мистецтва. Реклама, яка 

вподібнювалася мистецтву, вимагала переосмислення з 

погляду естетичної теорії, тим більше, що багатьма авторами 

вона зараховувалася до сфери художніх творів. Враховуючи, 

що традиційні естетичні теорії не були озброєні понятійним 

апаратом, який міг би теоретично відобразити культурні 

процеси, пов’язані з функціонуванням реклами. Відповідно 

простежено логіку функціонування реклами в просторі 

сучасної культури і на основі цього визначено, що реклама є 

міжгалузевою, міжстильовою формою культуротворчості, яка 

набуває рис як мистецтва, так і промисловості, як 
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популярної, так і провідних сучасних форм культурно-

мистецького та інформаційного часопростору. 
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У статті на матеріалі творів літератури ХІХ ст. 

розглядається шлях становлення особистості. Показано, які 

чинники впливають на перетворення індивіда в особистість. 

Схарактеризовано такі особистісні виміри, як свобода, 

духовність, творчість, моральність. 
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Дослідження феномену людини  ніколи не втрачало 

своєї актуальності. Адже філософська думка завжди виявляла 

особливий інтерес до вивчення проблеми людини і 

людського. Яка своєрідність людської істоти? Як у ній 

пов’язані природне і соціальне, індивідуальне і родове? На 

що націлені думки і дії людини? Чого вона бажає, у що 

вірить, на що сподівається? До усвідомлення цих та інших 

питань людського буття незмінно звертається кожне 

покоління людей, прагнучи виробити нові шляхи, цілісний 

підхід до осягнення людини.  

Метою статті є дослідити феномен людини як особистості та 

показати на матеріалі літератури ХІХ ст. ті чинники, які 

формують  людину як особистість.  

До цієї теми зверталося багато науковців. Відомий 

західний мислитель ХХ ст. Е. Кассірер писав про три 

розуміння людини, які не перетинаються між собою: 

релігійне, філософське і наукове. У релігії людина 

представлена як деяка недосконала подоба Бога, яка 

усвідомлює і переживає власну недосконалість і тому здатна 

пробачити недоліки та гріхи інших людей. Вихідним пунктом 

філософського осягнення людини стає пізнаюче “Я”, яке 
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завдяки власній автономії, свободі та розумності, оволодіває 

світом у свідомості і практиці. Наука характеризує людину як 

вершину еволюції живих істот. Філософія відмічає серйозні 

недоліки, притаманні науково-природничому розумінню 

людини:  як біологічна істота вона значно слабша  порівняно 

з багатьма тваринами і, разом з тим, стала сильнішою за них; 

немає природжених інстинктів, які забезпечують виживання, 

однак володіє здатністю гнучкої адаптації; не народжується 

завершеною людською істотою, а змушена ставати нею в 

процесі культурного розвитку.  Філософія вбачає в ній 

духовну, розумну, діяльну істоту. Людині притаманні 

релігійна віра, ціннісні орієнтації, пам’ять про минуле і надія 

на майбутнє, почуття гумору, переживання своєї смертності. 

Завдяки розуму вона здатна контролювати власні інстинкти і 

потяги. Створюючи науку і техніку людина не тільки осягає 

закони дійсності, але й перетворює її. 

Поняття особистості належить до найскладніших і 

найсуперечливіших для визначення. І дотепер не 

припиняються спроби його пояснити. Єдиного 

загальновизнаного визначення особистості немає. Наведемо, 

на нашу думку, декілька  найприйнятніших для нас 

визначень цього поняття. В. Бехтерев визначає, що 

«особистість з об’єктивного погляду є ніщо інше, як 

самодіяльна особа зі своїм психічним складом й 
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індивідуальним ставленням до навколишнього світу… крім 

об’єднавчої основи під особистістю слід розуміти і 

спрямувальну основу, яка керує думками, діями та вчинками 

людини. Таким чином, окрім внутрішнього об’єднання і 

координації особистість, як поняття, містить в собі й активне 

ставлення до навколишнього світу, що ґрунтується на 

індивідуальній переробці зовнішніх впливів» [5, 17].                      

Л. Виготський зазначає, що «особистість… є поняття 

соціальне, вона охоплює надприродне історичне в 

людині…Вона охоплює єдність поведінки, що відзначається 

ознакою оволодіння» [5, 17]; А. Петровський вказує, що 

«особистість – це людина, що як суб’єкт активної діяльності 

перетворює світ, а отже, носій свідомості та самосвідомості» 

[5, 19]; за В. М’ясищевим, «особистість – вище інтегральне 

поняття. Особистість характеризується перш за все як 

система ставлень людини до навколишньої дійсності… 

Ставлення особистості являють собою свідомий, вибірковий, 

зумовлений досвідом зв’язок з різними сторонами 

об’єктивної дійсності, що проявляється в її діях, реакціях та 

переживаннях. У свою чергу, вони утворюються і 

формуються у процесах діяльності» [5, 19]; на думку                     

В. Аллахвердова «особистість – це …таке величне утворення, 

яке охоплює все найцінніше в нас» [5, 19]. 
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Отже, слід зазначити, що психологічними 

утвореннями особистості є суб’єктність, характер, здібності, 

особисті цінності, особистісний вибір, моральність 

особистості, самостійність, відповідальність, особисте слово, 

кодекс честі, гідність особистості, цілі й перспективи 

особистості, особистий час, особиста поведінка.  Для того, 

щоб стати особистістю, на нашу думку, людина повинна 

набути моторних, мовних, інтелектуальних і соціокультурних 

навичок. Психологи зазвичай наголошують, що особистість – 

це результат соціалізації індивіда, який засвоює досвід 

традицій, соціальних і культурних орієнтацій. Чим більше 

людина може сприйняти, засвоїти в процесі соціалізації, тим 

розвиненішою особистістю вона стає. Але разом з тим, варто 

зазначити, що в кожної особистості різні можливості для 

оволодіння складністю свого буття. Показовою з цього боку є 

повість «Близнюки» Т.Г. Шевченка. На прикладі життєвого 

шляху двох головних героїв братів-близнят Зосима та Саватія 

автор порушує проблему виховання та вплив соціального 

довкілля на формування особистості. Обидва брати 

виховувалися в одній родині й були схожі не лише 

зовнішньо, а й характерами, але все змінилося тоді, коли 

хлопчикам потрібно було визначатися з майбутньою 

професією. У родині вирішили Зосю відправити до 

військового училища, аби той став офіцером, а Саватія до 
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семінарії. Після того, як життєві шляхи братів розійшлися, ми 

можемо побачити, наскільки протилежними стали їхні 

характери. Навчаючись у кадетському корпусі, Зосим 

переймає всі найгірші риси розбещеного офіцерства й 

опускається все нижче й нижче у своєму духовному 

розвитку, а насамкінець перетворюється в злодія, картяра, 

розпусника, п’яницю. Натомість Саватій продовжує навчання 

в гімназії, а потім в університеті, і має зовсім інше коло 

спілкування. В образі Саватія показано ідеальну молоду 

людину, як приклад, на який варто рівнятися. Саватій – 

високоморальна особистість, яка зберегла свої найкращі 

духовні риси. Отже, Т. Шевченко вказує на вплив соціуму як 

на визначальний чинник при формуванні особистості. 

Автор першого соціально-психологічного роману 

«Хіба ревуть воли, як ясла повні?» Панас Мирний теж 

показав вплив соціуму на формування особистості. Головний 

герой твору Чіпка Варениченко, постійно зіштовхуючись із 

навколишньою несправедливістю, врешті стає злочинцем, 

хоча на початку має досить добрі наміри й хоче служити 

чесно громаді. Згубний вплив соціуму на життя героїв 

зустрічаємо й в інших творах П. Мирного, зокрема повісті 

«П’яниця», романі «Повія». Але варто зазначити, що  

особистісний спосіб буття визначається мірою здатності 

особистості до вільного власного вибору. Лише здійснюючи 
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вчинки за власним вибором, можна стати особистістю і вести 

особистісний спосіб буття. Кожній людині доводиться 

робити вибір щодо міри наближення до власної особистості. 

Мета досягається тоді, коли засоби випливають зі структури 

цієї мети. Неможливо досягнути гуманної мети за допомогою 

антигуманних засобів, як це робить Чіпка Варениченко. 

Кожен з героїв мав вибір, але він зробив його не на користь 

добра. Тож соціум є важливим фактором, але це не дозволяє 

виправдовувати злочинні вчинки, на які людина пішла, 

свідомо обравши шлях зла. 

Досить часто виникає запитання: чи можна вважати 

особистістю психічно неповноцінну людину чи затятого 

злочинця? На це запитання й донині вчені не знаходять 

однозначної відповіді. Особистість може руйнуватися під 

впливом тяжкого захворювання чи глибокої старості, тоді 

можна говорити про деградацію особистості. У психічно 

хворих людей особистість може зберегтися різною мірою – 

від незначних відхилень до розпаду особистості. Злочинець 

може бути особистістю психічно здоровою, проте він є 

асоціальною особистістю, тобто особистістю з негативним 

знаком. Асоціальні особистості утверджуються на 

негативних нормах і цінностях, що існують у контексті 

людської культури. Серед історичних осіб трапляються такі 

особистості з негативним знаком. Згадаємо князя Єремію 
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Вишневецького з однойменного  історичного роману                      

І. Нечуя-Левицького. Цей герой, безумовно, є вольовою, 

пристрасною натурою, але всю свою енергію, хоробрість, 

силу він спрямовує на боротьбу з власним народом, у якій 

проявляє себе як жорстокий і нещадний тиран.   Незважаючи 

на те, що князь Єремія є нащадком славного гетьмана 

запорізького козацтва Байди Вишневецького, він виховувався 

в єзуїтській колегії, яка розвинула в ньому ненависть до 

всього українського. Уже з перших сторінок твору юний 

Єремія постає людиною, яка не терпить чужої опіки, вищих 

за себе і яка в зовні привітній поведінці з челядниками десь 

на дні приховує потайне глузування з них. Автор звертає 

увагу на те, що Єремія ще з юності був сильною особистістю 

з непокірливою вдачею, ніколи не принижувався і міг 

успадкувати славу свого славного родича Байди 

Вишневецького. Причиною національної зради стали саме 

особливості виховання юнака. Адже після закінчення колегії 

Єремія став іншим, «пристав до католицької віри, кинув 

українську мову і сполячився», став окатоличеним і 

спольщеним шляхтичем, який намагається не згадувати про 

своє національне коріння, навіть навпаки, хоче знищити все, 

що пов’язувало його з Батьківщиною.  

Отже, становлення особистості відбувається в процесі 

соціалізації через засвоєння соціальних норм і правил 
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поведінки, прийняття соціальних функцій та ролей, 

формування стосунків з іншими.  

Найважливішою передумовою особистісного є також 

універсальність, пов’язана з феноменом духовності. Адже 

духовне життя особистості обіймає всю «конструкцію» 

людського світопорядку, постаючи як своєрідна внутрішня 

дійсність. «Духовний світ є для особистості немовби власним 

Всесвітом, духовним планетарієм, що в нім можна 

моделювати будь-які варіанти світопорядку й свого життя у 

нім» [14, 207]. 

Життя в духовному світі безмежно розширює простір, 

час, обставини особистого буття, робить особистість 

буквально всюдисущою. Мішель Фуко визначає духовність 

як спрямування людиною погляду всередину себе. Він 

посилається на Платона, який бачив не лише суто 

«інтровертні» наслідки такої здатності, але й наслідки 

«екстравертні». Ідеться про здатність людини до духовної 

концентрації, здатність любити істину і платити високу ціну 

за її осягнення, здатність абстрагуватися від усього 

другорядного. Духовність є тим пошуком, тим досвідом, що 

завдячуючи їм людина чинить у собі перетворення, необхідні 

для осягнення істини, проте особливої: М. Гайдеггер називав 

її «істиною буття»  –  як того, котре навколо людини, так і 

буття прихильної до нього неповторно-конкретної 
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особистості. Відштовхуючись від спадкоємності 

філософських витлумачень феномену духовності,                            

С. Кримський наголошує на тому, що «духовність постає як 

спосіб «самовибудування» людської особистості. Духовність 

конституюється у вигляді покликання свого носія, позаяк 

пов’язана з вибором власної подоби, своєї долі й ролі, 

зрештою із зустріччю кожного із самим собою»[14, 210].   

З усього вищесказаного випливає висновок про 

нерозривну єдність духовності та креативного, творчого 

потенціалу людини. Коли говорити про творчість як рису 

людського ставлення до світу, кожен, хто вихований на 

просвітницькому або неопросвітницькому баченні людини-

деміурга, сприймає творчу здатність переважно позитивно. 

Адже завдяки цій властивості суб’єкт  співвідношення має 

справу не лише з наявним, але й із можливим, здійснює 

свідомий вибір із розмаїття можливостей і постає як творець, 

мало не співмірний  Богові. Але співмірною такій свободі має 

бути і відповідальність. Так, Г. Сковорода розглядає людину 

як «народжену творити добро». У такому разі її воля до 

діяння живиться природженим духовним почуттям вдячності 

до буття. Вдячна воля є джерелом «світлого смислу» 

людських діянь. Ця воля, зауважує філософ, має бути 

предметом невсипущої людської турботи, максимальної 

самоконцентрації особистості: «Гей, учися самої вдячності. 
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Вчися, сидячи вдома, літаючи в дорозі, засинаючи і 

прокидаючись… Хай буде вона тобі найсолодшим і вечірнім, 

і раннім, і обіднім шматком!» [13, 110–111]. 

Творча активність людини вкрай потребує 

достатнього свого ціннісного забезпечення, яке має бути 

підняте до рівня наріжної світоглядно-діяльнісної  дихотомії 

добра і зла, а також – що найважливіше – у суб’єкта 

діяльності має бути сформована здатність упоратися з даною 

дихотомією. Впоратися ж означає підпорядкувати зле 

доброму, а не розчинитись у дихотомії, як це найчастіше 

трапляється з людиною. Найфундаментальнішу колізію 

людського світовідношення М. Бубер убачає в тому, що 

людина стала, «немовби Бог», коли почала усвідомлювати 

протиставлення добра і зла. Проте, на відміну від Бога, вона 

не здатна панувати над цим протиставленням. Оперуючи з 

образами-ейдосами можливого, людина виявляється 

найчастіше нездатною впоратися з тими спокусами, що їх 

спричинює розмаїття можливостей, адже кожен образ 

провокує на втілення. Опинившись у середовищі таких 

бентежних образів, людина не в змозі знести психічне 

напруження такої «всеможливості». Вона намагається 

перетворити це «всеможливе» на дійсне, проте робить це 

безвідповідально, а тому її діяння повсякчас стають 

насильницькими щодо світу, застерігає Бубер.  
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Намагаючись стати «деміургом», людина стає не 

надто прискіпливою щодо засобів самоствердження. Виникає 

свого роду демонічний естетизм – таке безмежжя людського 

самоствердження, яке сягає здатності переходити межу 

поміж добром і злом, доброю і злою волею, поміж святістю 

та злочином. Прикладом «всесильності» людини митця ми 

можемо спостерігати в М. Гоголя, зокрема в його творі «Ніч 

перед Різдвом». Коваль Вакула з легкістю підкорює собі 

чорта. Той виконує всі його накази беззаперечно, адже 

Вакула є творцем. Він витворив образ чорта, намалював його, 

тому має владу над своїм творінням. 

Однак самоствердження людини у світі не є 

безмежним, воно має моральнісну межу, яка є запорукою 

подолання «демонічного естетизму» та запорукою надання 

творчій здатності людини справді людського спрямування.  

Серед якостей, якими визначається цінність людини, одне з 

перших місць посідають її моральні якості: доброта, 

милосердя, чесність, скромність, доброзичливість сміливість 

та ін.  

У кожному суспільстві існують норми, які регулюють 

стосунки між людьми відповідно до їх спільних інтересів. Усі 

релігійні й філософські вчення були так чи інакше 

спрямовані на вироблення та обґрунтування цих норм, на 

доведення доцільності й необхідності їх дотримання. Як 



104 
 

звичайно, усі ці норми спрямовували дії людей на те, щоб 

вони не заподіювали шкоди іншим людям, ставилися з 

любов'ю й повагою до своїх батьків і близьких, допомагали 

бідним і скривдженим, не були злостивими, заздрісними та 

жадібними, дбали не тільки про себе, а й про інших, творили 

тільки добро. І, опановуючи ці норми, свідомо 

підпорядковуючи їм свої вчинки, почуття й думки, 

керуючись ними у своєму ставленні до світу та інших людей, 

людина стає високоморальною істотою. Вона відчуває себе 

відповідальною за наслідки своїх дій не тільки перед іншими, 

а й перед самою собою. Тільки їй властиві почуття сорому, 

честі й гідності, докори сумління, які теж підносять людину 

над усіма іншими істотами. Ці «внутрішні охоронці» є одним 

з найбільших надбань культури, вони, як засвідчують учені, 

формувались упродовж тисячоліть і саме завдяки їм може 

існувати й саме суспільство. Тому рівень морального 

розвитку людини є одним з найважливіших критеріїв 

людськості взагалі. Водночас людина, позбавлена моральних 

переконань і почуттів, називається неморальною. Як приклад 

можемо навести головного героя Трохима Яшника з повісті 

М. Костомарова «Сорок лет». Скоївши злочин, щоб 

одружитися з донькою багатого поміщика, Трохим чекає 

кари за свій вчинок 40 років. Увесь цей час він живе в 

страхові перед тим днем, коли потрібно буде відповідати за 
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свій вчинок. Та приходить означений час, а з героєм нічого 

не трапилося. Він продовжує жити, як і раніше. Невже, 

справді, М. Костомаров хотів показати, що не існує жодного 

покарання за злочинні вчинки? Але якщо ми уважно 

простежимо життєвий шлях Трохима Яшника, то зрозуміємо, 

що він все ж таки був покараний. Першим покаранням для 

Трохима був постійний, невсипущий, що не знає задавнення, 

страх. втрата духовного миру і спокою, а натомість – душевне 

сум'яття, повсякчасна тривога, відчуття небезпеки, – тобто, 

пекло за життя на землі. Наступним покаранням Трохимові 

стало його духовне заневолення, рабство, адже не з власної 

волі він роздавав милостиню, споруджував  храм, а 

примусово, як раб. Останнім покаранням Трохимові стає 

зневіра, і не тільки його зневіра в Бога – як у верховне добро і 

мудрість, що врятують його душу, а зневіра в Бога 

Трохимового сина Олександра, який уже повчає батька: 

«Новое поколение приобретает жизнею смысла и сведений 

более старого, и потому новое поколение совершает суд над 

старым, оценивает: что хорошего и что дурного сделало 

старое поколение. Вот тебе и страшный суд, батюшка! А 

чтобы каждый из нас после своей смерти жил где то и 

подвергался суду какого то Господа Бога, так наука не 

представляет для этого никаких доводов» [6, 356 ].  У душі 

Яшникових виникає не богохульство, а нігілізм – 
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заперечення загальноприйнятих моральних цінностей, 

ідеалів. М. Костомаров показує, що Трохим Яшник так і не 

усвідомив, що був покараний за злочин постійним страхом, 

несвободою, зневірою в усе святе на землі. Й у тому, що 

Трохим цього не зрозумів, – виявилося для нього  найбільше 

покарання.  

Моральність людини характеризується й тим, що вона 

завжди намагається керуватися у своїх діях почуттям 

обов'язку й ставить цей свій моральний обов'язок вище навіть 

хвилинних настроїв і бажань. Високоморальна людина 

заради виконання свого обов'язку, збереження своєї честі й 

гідності здатна переносити будь-які труднощі й страждання і 

навіть, якщо це стає необхідним, пожертвувати власним 

життям. Стосовно інших морально розвинена людина 

керується золотим правилом моралі: стався до інших людей 

завжди так, як би ти хотів, щоб вони ставилися до тебе. 

Моральні якості людини цінуються над усе. Й тому кожен, 

хто хоче стати справжньою людиною, приносити людям 

добро й відчувати найбільше задоволення від життя, повинен 

формувати в собі ці якості ще з дитячих років. На прикладі 

героя повісті «Доктор» Є. Гребінки Івана Севрюгіна 

простежуємо шлях особистості, покликанням якої є творити 

добро. Цей твір про сильну особистість, яка знаходила в собі 

сили для мужнього вчинку – прощення, яка була народжена 
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нести людям добро – інша річ, що вони цього не зрозуміли. На 

нашу думку, причина загибелі головного героя не в тому, що 

він не зміг протистояти своєму оточенню. Життя Івана 

Севрюгіна не закінчилося б так трагічно, якби він до кінця 

виконував свою місію – допомагати людям, бути їм корисним. 

У той час, коли він забув своє життєве призначення, розпочався 

шлях до його загибелі. Людина, яка обрала для себе професію 

лікаря, заявила цим своє життєве призначення – рятувати 

людей.  Івану Тарасовичу здається, що він залишився зовсім 

сам, що він виявився нікому не потрібен, забуваючи про те, що 

є люди, які потребують  його допомоги. Лікар виявився не 

здатним до кінця виконати свою місію, тому він гине, і люди 

забувають його. Адже, на думку письменника, людина має 

творити добро, не надіючись на винагороду, незважаючи на 

різні ситуації. Як тільки Іван Севрюгін поставив себе, власні 

проблеми  вище людських,  відійшов від гуманістичної основи, 

він втратив  духовну сутність, без якої загинув і фізично. 

Отже, особистістю неможливо стати раз і назавжди.  

Упродовж усього життя в людини виникає необхідність 

самоствердження себе як особистості.  

Отже, соціалізація є невід’ємною умовою становлення 

особистості. Соціум може розвинути в людині як позитивні, 

так і негативні риси характеру, але, незважаючи на це, кожен 

здійснює вибір, що визначає його сутність.  Духовність, 
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творчість, свобода, моральність є тими вимірами людської 

особистості, які характерні для людини. Саме через 

духовність, свободу, творчість людина може реалізувати себе 

як особистість, а відповідним «керманичем» її дій стає 

моральність, яка не дозволяє людині переступати цю межу 

між добром і злом. 
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МІЖКОМУНІКАЦІЙНІ ЗАСАДИ МАРКЕТИНГУ 
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ПРОСТОРУ КІНЦЯ XX – ПОЧАТКУ XXI СТОЛІТЬ 

 

У статті окреслено науковий концепт про 

першочергову роль у формуванні нової глобальної культури, 

яка належить масмедійному часопростору та новітньої 

парадигми формотворення маркетингу. Впливове і важливе 

місце в структурі сучасного полікультурного інформаційного 
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простору, насамперед шоу-індустрії і телебачення, посідає 

сучасна реклама. Вона стала джерелом масмедіального 

поширення культури всіх рівнів і тематичних діапазонів. 

Підкреслено, що масмедіальний спосіб існування реклами 

сприяє створенню нового транскультурного популярного 

мистецтва і трансосвітнього інформаційного простору, а 

його головні атрибути – це неоднорідність, дискретність, 

інтермедійність, багатоаспектність, інтерактивність і 

полімобільність. Водночас, з точки зору історико-

культурологічного підходу, очевидним є обов’язковість 

перетину векторів мистецтва і реклами. Цей процес 

об’єктивно забезпечує еволюція почуттєвої культури, яка 

постійно відбувається на фоні змін у сфері масової 

комунікації та міжкомунікаційних об’єктів, зв’язків, 

напрямків, модулів. Провідна роль у цьому процесі належить 

рекламі, яка естетично (через видовищність, семантизацію, 

емоціоналізацію, символічність) формує завершену й кінцеву 

для популярної культури інтегральність, інтерактивність і 

когерентність. 

Ключові слова: реклама, масове суспільство, масова 

культура, популярна культура, телебачення, мистецтво 

реклами, масовізація культури, міфотворчість, 

транскультурність, масмедійний простір, індустрія шоу-
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бізнеса, продюсерська діяльність, естрадне мистецтво, 

комунікативна культура, міжкомунікаційні зв’язки.  

 

Актуальність теми. Міжкомунікаційні засади 

сучасного культурно-інформаційного простору зумовлені 

новітнім підходом до визначення провідних завдань 

маркетингових напрямків, а головне – результативністю 

здійснення всіх етапів виконання базових завдань і 

забезпечення якісного виконання першочергових завдань. 

Передусім, сучасні форми маркетингу формують новітні 

підходи щодо масмедійного інформаційного та культурно-

мистецького часопростору як в Україні, так і за її межами. Як 

засвідчують соціокультурні дослідження, замість 

аксіологічного (оцінного) поняття «масова культура» 

вживається поняття «популярна культура», призначена для 

масової аудиторії. Отже, реабілітуються культурні потреби 

мас – адже вони так само важливі, як і потреби елітарної 

аудиторії (Г. Ганс) [20, 223–229; 21, 188–190]. Процес 

стратифікації «масової» культури виявляє нові відносини з 

авангардним мистецтвом. Культура популярна виявляється 

вже не такою однорідною і гомогенною, якою вважали її 

критики (П. Улолен). У просторі глобалізації і масової 

комунікації вона дієво задовольняє духовні потреби 

різноманітних споживачів (С. Холл). Феміністські 
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дослідження визначають популярну культуру як складний 

феномен, що стимулює активне сприйняття світу. Проблема 

популярної культури інтегрально пов’язана з мас-медіа і 

ступенем їхньої «популярності» [16, 127–132; 18, 159–160]. 

Водночас, основні недоліки «масової культури» 

(стандартність, стереотипність, стилістичні штампи, 

рельєфна картина цінностей та ідеалів) з погляду масової 

аудиторії виявляються чеснотами, оскільки тільки так 

«масова культура» може задовольнити культурні потреби 

неосвічених споживачів. Але виявляється, що дуже часто 

тільки завдяки цьому маси можуть брати участь у 

символічній культурі (А. Колосковська). 

Основний механізм популярної культури – об’єктивна 

гомогенізація – найменше деформує традиційну культуру, 

оскільки не руйнує структури твору, який піддається 

обробленням, що зумовлено природою мас-медіа, без яких не 

існувало б популярної культури. Тільки в мас-медіа можливе 

гармонійне співіснування протилежних явищ: культури 

«високої» і «низької», народної, альтернативної, локальної, 

субкультури тощо. У популярній культурі завжди існують дві 

тенденції: комерційна і виховна (Ф. Кассеті, Р. Один). 

Об’єктивний аналіз популярної культури полягає в 

розшифруванні індексів суспільної стратифікації, пов’язаних 

з процесами створення масової цивілізації. Критика цієї 
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культури з позицій популізму з турботою про «високу якість» 

виявилася помилковою. В епоху глобалізації культура 

популярна є єдиною культурою, яка може дати 

різноманітним шарам суспільства засоби для самовизначення  

і оформлення власної тотожності (А. Захаров, Д. Стрінаті). 

Тому аналіз популярної культури не зовнішньо, а внутрішньо 

й змістовно доводить, що вона є широким і різноаспектним 

спектром цінностей, стилів та ідеалів, арсенал яких дає 

можливість людям набути власної тотожності (Ч. Мукерджі, 

Д. Стрінаті, М. Шадсон). Критики «масової культури» були 

не в змозі зрозуміти феномен культури, яка народжувалась, 

оскільки спиралися на помилкові переконання: елітарність 

культури як такої; стандартність популярної культури; 

наочне ставлення цієї культури до людини, тобто поглинання 

позитивної енергії і формування пасивної особи; переконання 

в її неоригінальності, штучності (Д. Стрінаті). Дослідження у 

річищі теорії масової комунікації довели, що питання 

«масової культури» варто розглядати в контексті суспільно-

політичної демократизації аудиторії. Різноманітні теорії 

масової комунікації підкреслюють, що споживачі масових 

повідомлень активно ставляться до них (теорія гри, теорія 

«користі і премій»). Повністю спростувала ідею «масової 

культури» теорія протилежного декодування, яка довела, що 

реципієнт залежно від настрою й установки, самостійно 
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обирає (інтерпретує) значення повідомлення, інколи так, що 

воно може суперечити справжнім намірам і меті джерела       

(Ст. Холл, М. Зубер, М. Наратов, Т. Науменко, Дж. Фіске) 

[22, 131–137; 23, 240–245; 24, 58–60]. 

Мета і завдання роботи – розкрити культуротворчий 

зміст маркетингу як явища, яке віддзеркалює головні 

тенденції розвитку сучасного масового суспільства; 

розробити методологію, яка дасть можливість адекватно 

тлумачити й прогнозувати подальше буття мистецтва 

маркетингу як різновиду сучасної культурної творчості. 

Відповідно до мети визначено такі основні завдання:  

- розглянути феномен маркетингу в проекції на 

специфіку культуротворчої діяльності та виокремити 

інформаційно-рекламний продукт як об’єкт, у якому 

зосереджено процеси еволюції культури ХХ ст.; 

- висвітлити роль маркетингу в процесах 

трансформаційних змін, які відбуваються у сфері чуттєвості 

сучасної людини, та її вплив на посилення процесів 

масовізації культурного життя і глобалізацію культурних 

форм; 

- схарактеризувати теоретичні підходи до аналізу 

явищ масової культури в їх історичній послідовності та 

виокремити серед них ті, які дають можливість простежити 

модифікацію форм масової культури в культуру популярну;  
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- осмислити популярне мистецтво в контексті 

діалектичної взаємодії мистецтва, маркетингу і реклами в 

умовах зміни комунікаційних технологій та міжкультурної 

дифузії, пов’язаних з процесами індустріалізації, урбанізації і 

демократизації суспільства; 

- схарактеризувати діалектику маркетингу, реклами та 

популярного мистецтва в проекції на особливості 

міфологічної свідомості; 

- визначити принципи та ієрархізацію маркетингу в 

культурно-історичній проекції; описати її функціонування в 

межах популярного мистецтва; 

- схарактеризувати механізм перетворення рекламного 

маркетингу на форму культурної діяльності, наближену до 

мистецтва; 

- визначити специфіку феномену маркетингової 

діяльності у сфері шоу-індустрії. 

Об’єкт дослідження – феномен сучасного маркетингу 

як складник сучасних форм мистецтва і наукових досліджень. 

Предмет дослідження – функціонування маркетингу в 

транскультурному, трансестетичному та  трансхудожньому 

просторі, у якому відбувається міжкультурний обмін.  

Методи дослідження. З огляду на багатоаспектність 

проаналізованого феномену, методологія дослідження 

вимагає міждисциплінарного підходу, який, зокрема, 
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ґрунтується на принципах об’єктивізму, історизму та 

плюралізму. Міждисциплінарний і діалектичний підходи 

дають можливість синтезувати різні соціально-філософські 

концепції масового суспільства, теорії філософії культури та 

естетики, а також теорії соціології комунікації, семіотики, 

відтак охоплюють цілісність культури, яка перебуває в 

процесі трансформації [12, 37–42; 13, 45–47]. Аналітичні 

методи дослідження у сфері маркетингу уможливили 

розуміння реклами як найвпливовішого феномену технології 

масової комунікації.  

У цій статті розглядається новітній підхід до 

висвітлення проблеми ролі і місця маркетингу в сучасному 

культурно-інформаційному просторі. Накреслюються 

основні аспекти характеристики маркетингу, яке 

розгортається в межах нової інформаційної культури, а також 

базова роль у цьому процесі рекламної продукції. Наведені 

також історичні взаємозв’язки мистецтва і реклами в XX 

столітті. Вказано на значення семіотичного підходу щодо 

тлумачення ролі та впливу реклами на трансформації 

полісеміотичного простору сучасної культури. 

Аргументується значення принципу мімезису [21, 185–189; 

25, 167; 26, 265–267] в процесі становлення та розгортання 

популярної культури, а також її еволюції в епоху глобальної 

культури. Уперше принцип мімезису був розроблений 
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Арістотелем. Пізнавальне естетичне мистецтво базується на 

правдоподібності і вірогідності, і це визначає необхідність 

урахування суспільної думки і загальноприйнятих норм. 

Пізнавальне задоволення, доступне в мистецтві, є, за 

Арістотелем, ефектом так званого «зредукованого висновку 

реципієнта», без якого мистецтво не існує. Художник 

пропонує реципієнту співучасть в ілюзорній грі наслідування 

дійсності [24].  

У XIX і XX століттях відображальні прийоми в 

мистецтві були названі реалізмом. Сучасне мистецтво 

відмовляється від принципу мімезису, але він 

виправдовується в популярному мистецтві і культурі. 

Базуючись на мімезисі, популярне мистецтво за допомогою 

механічної гомогенізації інтегрує різноманітні культурні 

системи і цінності (А. Клосковська). Сучасні дослідження 

когнітивної психології підтверджують, що в основі 

розумового освоєння світу містяться так звані «пізнавальні 

схеми», з яких найважливішою є схема оповідання. У 

західноєвропейській літературі існують три кардинальні 

оповідні моделі: драма, комедія і сага (Д. Деннет,                            

Е. Тжебінські). Оповідання оперує на двох рівнях: 

переживання (емоції) і рефлексії, що відповідає двом типам 

мистецтва – популярного (емоції) та елітарного (рефлексія) 

[11, 178; 12, 15–17; 15, 81–85]. Так, У. Еко розрізняє два типи 
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сприйняття літературного твору. Справжнє мистецтво, хоч і 

посилається на емоції, але прагне схилити до рефлексії, яка 

перероджується в катарсис. У популярному мистецтві 

оповідання спрямоване на розв’язання конфлікту і 

послідовне заспокоєння емоцій. У подібному ракурсі як 

літературу мрії визначав це мистецтво А. Млес – його 

недоліками є стереотипне мислення, яке відповідає 

емоційному, не рефлективному менталітету мас. 

Нейтральний підхід до проблеми дає можливість бачити 

популярне мистецтво прилистком стабільних смаків і 

цінностей. Адресатові цього мистецтва потреба в змінах є 

чужою. Отже, можна стверджувати, що воно користується 

первинним когнітивним рівнем (Е. Тжебінські) – його 

завданням не є розв’язання проблем на рівні рефлексії. 

Найголовнішим в обох видах мистецтва є, за Арістотелем, 

механізм розпізнавання-пізнавання або редукційний 

висновок. У популярному мистецтві «розпізнавання» 

відповідає рівню реципієнта – воно спрощене і виглядає як 

призначене для задоволення. Отже, будучи фундаментом 

мистецтва як такого (за Арістотелем), воно не може 

відповідати за його розпад. У популярному мистецтві 

вичерпався механізм катарсису і залишилася лише його 

спрощена модель, яка ідеально гармонує з оповідним 

способом сприйняття світу. Навіть якщо популярне 
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мистецтво і література представляють світ, сповнений 

протилежностей і помилок, вони не в змозі їм протистояти, 

як і хотіли б критики, адже вимушені були б відмовлятися від 

емоційної природи. У такому творі адресат не розпізнав би 

себе. 

На думку Н. Арберкомбі, С. Леша, Б. Лонгхурста, 

культурною парадигмою, яка детермінує популярне 

мистецтво, є реалізм. Він виявляється загальним річищем 

сприйняття дійсності і природи світу не тільки як 

літературний стиль, а і як головний принцип сприйняття 

світу (оповідання). Більшість телепередач реалізується згідно 

з реалістичною парадигмою; відбувається так навіть у 

науково-фантастичних фільмах – суцільний реалізм і 

дотримання наказів вірогідності й правдоподібності. 

Звичайно, відомо, що реалізм – це не єдина парадигма та 

культурної творчості. Але, на думку авторів, навіть 

модернізм і постмодернізм у своїх глибинних передумовах 

мають реалізм. 

Сучасний маркетинг розвиваються найактивніше та 

інноваційно, наповнює важливі сфери інформаційного 

простору, передусім, масмедійної індустрії (телебачення, 

радіо, відео та інтернет-портали). Насамперед, розкривається 

роль телебачення в поширенні феномену популярної 

культури. Уперше про телебачення як явище культурної 
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комунікації висловився Р. Арнхейм. Телебачення виявилося, 

проте, культурним простором, який вимагає від учених 

застосування якісних методик, адже існують різноманітні 

суспільні чинники рецепції (В. Годзиц, Г. Комсток, М. Мак-

Люен, Є. Шапінська) [1, 136–138; 4, 15; 6, 25–27]. 

Представлено класифікацію аудиторії: біхевіоральна (глядачі 

вважаються інертними і підданими маніпуляціям); типологія 

«включення йі опору», у якій адресат є частиною домінуючої 

системи і одночасно протистоїть їй. В іншому разі 

телевізійний текст може бути «закритий» і «відкритий» – 

інтерпретований, протилежний панівній ідеології                          

(Н. Арбекромбі, С. Лівингстон, Б. Лонгхурст та ін.). Проте 

відсутність реальних практичних імплікацій цієї активності 

викликає сумніви в такій «відвертості», що, властиво, є 

запрограмованою та ілюзорною. Більш відповідною 

уявляється концепція телевізійного глядача як учасника 

спектаклю. Таке задіяння має специфічний характер, 

оскільки виключає можливість реагування, яке має 

призводити до етичної індиферентності (Дж. Елліс) у системі 

телевізійній комунікації (І. Анг, Ст. Холл) [3, 145; 14, 6–10]. 

Як відомо, мас-медіа прискорюють процес циркуляції 

культурних текстів. Також у ситуації відсутності або 

недостатності домінуючих значень вони знайомлять 

реципієнтів з необхідністю пошуків власних інтерпретацій 
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(Ст. Фіш). Водночас, телебачення – це потік текстів, які самі 

для себе є контекстом. Реклама є одним з них; не можна 

сказати, що вона є первинною або вторинною щодо інших (Н. 

Браун). Можливим тут є міждисциплінарний стиль, адже 

неоднорідна аудиторія є співавтором текстів. Тому 

телебаченню властива мозаїчність, безформність і 

суб’єктивність, інакше кажучи, телебачення має 

постмодерністську природу (Дж. Колллінз). Проте певні 

культурні обставини і прихована реалістична парадигма 

потребують редукції багато значущості і відвертості 

повідомлення (тому різноманітні релігійні канали мають 

своїх прихильників). Реклама як частина телевізійного 

потоку, незалежно від обставини, залишається відкритим 

текстом. Посилаючись на інші сфери культури і політики, 

вона зворотно розширює інтертекстуальність телебачення, 

спонукаючи до інновації (примноження значення знаку), 

семантизації рекламованого продукту, що приводить до 

естетизації (Г. Дорфлес, М. Лісовська-Магдзяж, К. Разлогов, 

Е. Щенсна та ін.). Телебачення засвоює ці якісні 

характеристики і поступово стає естетичним. 

Уперше на процеси трансформації культури, у яких 

фокусом поступово ставало телебачення, звернув увагу                

М. Мак-Люен. На його думку, такі зміни були викликані 

еволюцією комунікаційних технологій, які детермінують усі 
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прояви самовираження особистості. На думку Г. Дебора, 

культура не є додатком, прикрасою реального життя, саме 

життя виглядає як театральна вистава. Спектакль відроджує 

інтегральність світу, яка зруйнувалась унаслідок 

індустріалізації. Щільність і безперервність гарантує 

телевізійній культурі естетичне як ефект естетичного досвіду 

(Р. Шустерман). Завдяки перспективі естетичного досвіду 

телевізійний потік (Р. Вільямс), який видається неоднорідним 

і суперечливим, з погляду глядача виявляється зовсім 

протилежним, тобто однорідним та інтегральним. Отже, 

телебачення виявляється найсуб’єктивнішою (естетичний 

досвід – суб’єкт) і, одночасно, найоб’єктивнішою формою 

духовної діяльності [8, 10–13; 9, 65; 10, 55–56]. 

Унаслідок трансформації культура стає свого роду 

над-телебаченням, явищем, складним щодо тлумачення, 

відкритим поняттям, яке визначається через принцип 

спорідненості (С. Лівінгстон, Р. Сапенько). Отже, щоб 

реалізувати свої завдання, реклама повинна стати 

повідомленням розважальним, часто дуже близьким до 

художності. Найкраща стратегія реклами полягає в 

уподібненні реклами мистецтву. Реклама передає людям 

інформацію не про предмети, а про ставлення до них. І в 

цьому контексті вона ніколи не може не впливати на мас-

медіа і всю культуру. Вона є справжнім культурним 
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маркетингом, який відповідає епосі гіперкапіталізму                   

(Дж. Ріфкін). Реклама, як і більшість телевізійних текстів, 

стає текстом не тільки для читання і дешифрування, а й для 

писання. Це так звана реклама «сприяння»; тут виробником 

повідомлення є не джерело, а парадоксально гіпотетична 

адреса. Для цього використовується майстерна техніка 

опитувань і досліджень. Фірми також займаються 

«полюванням за трендами», виступають як організатори 

вільного часу, тобто вона близька до мистецтва. 

На зламі століть разом зі змінами, які відбувались у 

пресі, змінювалась і реклама. Щоб відрізнятися від торгової 

інформації, реклама перетворилася на переконливі, значні 

повідомлення (К. Гопкінс, А. Кіселевські, Т. Кроу). Водночас 

трансформація цивілізації (індустріалізація, урбанізація, 

демократизація) детермінує зміни всередині культури і 

мистецтва (Д. Бурстін, В. Личковах, К. Льоска). Кубізм 

швидко підготував адекватну для медіальної технології 

художню мову і замість успадкованого від Ренесансу 

простору створив зовсім нове, складене із знаків, перейнятих 

від мас-медіа, вітрин і плакатів (М. Поембські). Проте тільки 

футуристи розуміли мистецтво відповідно до духу епохи, 

тобто як форму масової комунікації, у якій власне реклама 

зосереджує в собі енергію міста, мас і техніки                                

(Я. Барчинська, Х. Баумгарт). 
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Повністю наблизив світ утилітарних, споживчих 

предметів до мистецтва М. Дюшан. Він довів, що мистецтво 

не пов’язане з жодною онтологією, що його єдиною 

субстанцією є креативність як така. Сучасна майстерна 

реклама випереджає мистецтво саме в онтологічному сенсі, 

оскільки справжня різниця між нею та мистецтвом полягає 

власне в надпрезентації духовності (естетичного), чого не 

існує в рекламі (А. Кіселевські, П. Юшкевич). М. Дюшан 

передбачав віртуальне майбутнє мистецтва, виявляючи, що 

витвір мистецтва – це справа художнього вибору                           

(П. Юшкевич). На думку М. Дюшана, мистецтво повинне 

покинути естетичне, ґрунтоване на візуальному чиннику, 

оскільки таке мистецтво є реалізмом, який нині є основним 

засобом реклами [2, 178; 5, 19; 7, 156]. 

Найяскравішою реакцією на масову цивілізацію 

виявилася творчість поп-арту, де система маркетингу 

проявилася найяскравіше. Напрям цей чинив опір 

відособленню мистецтва від трендів розвитку сучасної 

культури. Поп-арт спочатку сам розміщувався в колі масової 

культури, і його перші самовизначення ідеально вписуються 

в характеристику нинішньої популярної культури і 

телебачення (Д. Брауєр, Р. Гамільтон, М. Лівингстон,                    

У. Чатрориська). Поп-арт залишився найголовнішою течією 

мистецтва ХХ ст., тому що здійснив художнє піднесення 
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знакової сфери масової цивілізації. Поп-арт остаточно зніс 

межі між предметами масового споживання та мистецтвом і 

зайнявся проблемами, що з цього випливають: безособовість, 

уніфікація, повсякденність, копіювання, мультиплікація і 

реклама. 

Художником, який втілив ідеї поп-арту, став                        

Е. Уорхол. Його роботи створені з вироблених 

промисловістю знаків-речей, які оточують людину. Він 

творив на межі масової культури і високого мистецтва, 

втілюючи ідею художника-верстата, яскравим виразом чого 

була його фабрика квазіскульптур (Р. Г’юс, М. Лівингстон, 

М. Левандовські). Інший художник цього напряму –                      

Т. Васельман – за допомогою біг-бордів намагався розкрити 

відносини і локальні і зміни мультимедійної культури, у якій 

художник має свободу, яка раніше не зустрічалася. 

Найвиразнішими відновлювачами стретагії поп-арту у 

80-х роках ХХ століття були А. Бікертон і Дж. Кунс. 

Застосовуючи поетику реклами, перший демонструє, що в 

мистецтві, як і в рекламі, цінність твору визначає марка. Дж. 

Кунс користувався тактикою мас-медіа (скандал, пабліситі, 

компромат, епатаж), щоб привернути увагу публіки (Р. Г’юс,                           

У. Усаковська-Вольф). Реклама, як і культура взагалі, існує в 

просторі людської комунікації. Комунікативний характер 

реклами розкривається, зокрема, на рівні знаків і систем 
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значень. Предметом семіотичних досліджень може бути все, 

оскільки людина живе у світі знаків, і культурний простір, у 

якому вона життєдіє, перманентно схильний до семіотизації. 

Семіотика, як бачив її Р. Барт, повинна займатись 

інтерпретацією цих знаків. Отже, початковим моментом 

аналізу є виявлення міфу як певної історії, оповіді, 

оповідання, які представляють і вкорінюють знак або систему 

знаків. Семіотичними системами є мода, звичаї, кухня, 

аранжування, інтер’єр, телепередачі тощо. Р. Барт вважає, що 

міфи є тим, що нав’язує людям ідеології, які найбільше 

проявляється в епоху споживання. Міф є системою 

своєрідною, адже будується на основі семіологічного 

ланцюга, який існує заздалегідь; міф є вторинною 

семіологічною системою. Міфічні знаки підсилюють 

домінуючі цінності даної  культури і, як зазначив Р. Барт, 

знаки ідеологічні (конотативна система) підтримують статус-

кво саме завдяки тому, що роблять ілюзію, що дана ситуація 

й обставини є чимось натуральним. При дослідженні 

феномену реклами чітко видно, що вона ідеально вписується 

у функціонування сучасних ідеологій (міфів). Виявляється, 

що вона, краще за інші канали масової комунікації, може 

організувати і використовувати культурні цінності і зразки 

даного суспільства та створювати певні міфи успіху, дружби, 

сім’ї, громади тощо [10, 45–48; 13, 16–17]. 
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Для іншого відомого семіотика – У. Еко – величезне 

значення має не традиційно поставлена проблема знаку як 

елементу структури, а проблема формування, що відносини 

між твором і адресатом є чимось динамічним, та й реципієнт 

має свободу інтерпретації. Для семіотики культурна 

комунікація – це, насамперед, генерування семантичних 

значень. Водночас, аналізуються культурно-естетичні 

діапазони існування реклами з урахуванням змін теоретичної 

парадигми в річищі естетичного знання. Наголосимо, що 

реклама як складник концепту маркетингу щодо власної 

інформаційної функції ніколи не зможе зректися принципу 

інтегральності – панівною парадигмою в ній завжди буде 

міметизм, тому тенденція до користування зручним і легким 

стилем посилюється. Онтологічна підсистема (матеріально-

формальні властивості) не має вирішального значення. 

Складність і семантична заплутаність дезінтегрують 

структуру і дратують реципієнта-отримувача. Оскільки в 

сучасній культурі відбувається процес уподібнення 

мистецтва телевізійній-медіальній культурі, то все мистецтво 

набуває медіальних якостей.  

Отже, у цій статті розглянуто функціонування 

маркетингу і реклами як складників процесу міжкультурної 

циркуляції всієї спадщини людської цивілізації; тому в цьому 

контексті культура є символічно-духовним осягненням світу, 
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яке поширюється за допомогою масмедіальної циркуляції. У 

такому розумінні різноманітного культурного простору 

рекламі нерідко властива роль рушійної сили. У цьому сенсі 

реклама є найважливішим культурним феноменом, оскільки 

в ній у концентрованому вигляді зустрічаються проблеми, 

пов’язані з транскультурністю: глобалізація і локальність, 

естетизація, популяризація, стереотипізація, міфологізація. 

Доведено, що еволюція чуттєвості є результатом зміни 

засобів масової комунікації і сутність цих змін віддзеркалює 

телебачення, яке постає як резервуар семіотичних конотацій, 

як потік текстів, найважливішим моментом якого є реклама. 

Парадоксальність реклами полягає в тому, що вона, всупереч 

прагненням замовників рекламних матеріалів, як частина 

потоку телевізійних текстів дедалі більше стає відкритим, 

полісемітричним повідомленням, а оскільки вона є 

наймогутнішим естетичним шляхом побудови повідомлення, 

то розширює інтертекстуальність телебачення, а водночас, 

багатогранних аспектів сучасного полікультурного 

інформаційного простору. 
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ОСОБЛИВОСТІ МЕНЕДЖМЕНТУ  

У СФЕРІ СЦЕНІЧНОГО МИСТЕЦТВА: 
ІСТОРІЯ, ТЕОРІЯ, ПРАКТИКА 

 

У статті висвітлено актуальність менеджменту в 

системі навчально-освітнього процесу і, перш за все, у сфері 

сценічного мистецтва. Охарактеризовано специфіку 

функціонування та структурування менеджменту в умовах 

всіх сфер життєдіяльності людини і сучасного суспільства. 

Підкреслено наукове осмислення менеджменту в контексті 

культуротворення. Відповідно культурологічна думка 

спрямовується на моделювання менеджменту, враховуючи 

синергетичні принципи самоорганізації міждисциплінарного 

знання, аксіологічні й архетипні підходи. Вирішення цих 

проблем надасть можливість послідовно з’ясувати 

історико-культурні пріоритети культурологічних концепцій 

і практик початку XXI століття, перспективи розвитку 

сучасної гуманітарної науки. 
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У сучасному соціокультурному просторі початку XXI  

століття поняття «менеджмент» передбачає систему 

управлінської діяльності, яка забезпечує успішне 

функціонування різних соціальних інститутів – організацій, 

призначених здійснювати певну соціально важливу 

діяльність. Менеджмент наявний майже в усіх сферах 

життєдіяльності та життєтворення суспільства (в 

комерційному і некомерційному бізнесі, політиці, науці й 

освіті, конфесійній активності). Технологія, тобто конкретні 

способи здійснення менеджменту, залежать від соціально-

економічного розвитку суспільства та конкретної сфери, 

інформаційного забезпечення, чинного законодавства та 

низки інших факторів. Водночас, одне із завдань системи 

гуманітарної науки є виявлення та висвітлення місця і ролі 

культури в розвитку української нації, держави та 

суспільства, а тим самим – як культура відбиває і творить 
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образ України та світового українства. Важливим складником 

культури є сценічне мистецтво, яке активно представлено в 

системі гуманітарних дисциплін ВНЗ України початку XXI 

століття. 

У широкому розумінні, культура (лат. cultura – 

виховання, освіта, розвиток) – сукупність практичних, 

матеріальних і духовних надбань суспільства, які 

відображають історично хід, особливості розвитку та 

досягнутий рівень поступу суспільства й людини, а також 

втілюються в результатах продуктивної діяльності. У 

вузькому розумінні, культура – це сфера сім’ї й побуту, 

виробництва, взаємодія з природою, соціально-економічного, 

політичного та духовного життя суспільства, що охоплює як 

систему виховання, освіти, духовно-мистецької творчості, 

так і діяльність установ і організацій, що забезпечують їхнє 

функціонування (школи, виші, музеї, театри, творчі спілки, 

товариства, міністерства тощо) [5, 320–321]. А за тим усім 

розуміють культуру особистості, культуру професійної 

діяльності (культура виробництва, культура праці), культуру 

мови, культуру побуту, правову, моральну, естетичну, 

політичну культури тощо. Джерелом культури є суспільна 

праця, здатна практично й духовно перетворювати дійсність і 

саму людину. Безперечно, культура має власні закони 

розвитку і функціонування. Культура як продукт суспільної 
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практики є і наслідком дії поколінь, і здійснює активний 

вплив на людей, на їх буття та свідомість, а також на процеси 

націотворення та державотворення. Водночас, культура 

посідає чільне місце в системі сценічного мистецтва, адже це 

не просто система знань, а інтегративні уроки (історичні, 

державно-політичні, соціально-економічні, етнонаціональні, 

міждержавні, культурно-мистецькі, релігійно-філософські, 

морально-етичні, театрознавчі) досвіду віків; аналіз причин і 

характеру проблем сучасності; прогноз тенденцій і 

проектування шляхів майбутнього [7, 55–67]. Якщо 

аналізувати культурно-мистецький аспект сценічного 

мистецтва не за «компонентним» (матеріальним чи 

духовним) принципом, а за його належністю до тієї чи іншої 

сфери життєдіяльності людини і суспільства, то маючи за 

основу усталений поділ суспільства на чотири основні сфери 

– матеріальне виробництво, суспільно-політичні відносини, 

духовне життя й побут, можн умовно виділити такі основні 

види культури: екологічна культура; виробнича (економічна) 

культура суспільства (культура праці, матеріального 

виробництва); мовна культура; культура почуттів, мислення, 

життєдіяльності; політична культура; духовна культура 

(художньо-естетична культура і мистецтво, моральна і 

релігійна культура, інтелектуальна та інформаційна культура 

тощо); культура спілкування та побуту (культура 
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споживання, життєоблаштування, відпочинку, дозвілля тощо) 

[6, 221–226]. 

Поширеним є також підхід до структурування 

культури за її суб’єктом, у якості якого постають такі 

спільності, як народ, нація, інтелігенція, робітники та селяни, 

молодь, діти та ін. Відповідно розглядаються «національна 

культура», «народна культура», «сценічна культура», 

«молодіжна культура», «дитяча культура», «корпоративна 

культура» та ін. Матеріальне й духовне, моральне й 

естетичне, виробниче й інформаційне в ній постають як 

своєрідні аспекти, взаємодія між якими створює синтез 

якісної визначеності і спрямованості. 

Традиційно специфіку менеджменту у сфері сценічної 

культури пов’язують  з особливостями «духовного продукту» 

та «духовного виробництва», продукту сценічної діяльності. 

Продукти такої діяльності мають не речовий характер, а, 

передусім, пов’язані з феноменами свідомості (сприйняття, 

розуміння, мислення, усвідомлення, візуального відтворення 

тощо), тому не піддаються безпосередньо фінансово-

економічному підрахунку прибутку. Крім того, на відміну від 

продуктів матеріального виробництва, культурні цінності у 

процесі споживання нарощують власні цінності й 

підвищують їхню соціальну значимість. Як наприклад, існує і 

діє прямий внесок сфери культури та економіки, сценічного 
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мистецтва та шоу-індустрії. Так, державні заклади культури, 

освіти і науки, некомерційні організації, творчі колективи та 

індивіди, працюючи у сфері культури та мистецтва, 

створюють конкретні робочі місця відповідно до ринку 

послуг, який володіє суттєвим інвестиційним потенціалом. 

Тобто, здійснюється безпосередній внесок у розвиток 

економіки конкретного регіону. Це не лише проблема 

працевлаштування й трудової зайнятості, але й система 

оподаткування та відрахунків до державного бюджету, 

соціальне та медичне страхування тощо. 

Також сфера культури та мистецтва (передусім, 

сценічного мистецтва) виступають базою та 

інфраструктурою розвитку низки інших галузей, насамперед 

– освіти й науки, ЗМІ, видавничої діяльності, туризму, 

індустрії розваг, шоу-бізнесу. Відповідно до загальносвітових 

стандартів, понад 75 % об’єму туризму є т. зв. «культурний 

туризм» (cultural tourism), коли туристи відвідують інші 

регіони та країни для ознайомлення з культурно-історичною 

спадщиною. Тому вищезазначені сфери життєдіяльності 

передбачають сферу культури як інфраструктуру свого 

розвитку, а можливо, й існування взагалі. Забезпечуючи 

відповідні послуги для працівників інших галузей і сфер 

діяльності, заклади й установи сфери культури здійснюють їх 

повноцінну соціалізацію. До того ж, сфера культури має 
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прямий соціальний вплив. Це пояснюється тим, що культурні 

традиції й символи, мова, освіта і наука становлять зміст 

культурної ідентичності, національної самосвідомості 

громадян. Це створює певну суспільну консолідацію, 

усвідомлення спільності щодо здійснення економічних і 

політичних реформ, розвитку суспільства в цілому. Культура 

та мистецтво завжди соціально вагомі і навіть прибуткові, 

оскільки виступають як соціальні інвестиції. Вони 

акумулюють і транслюють певні базові цінності суспільства, 

образи, національні символи, які використовуються в 

комерційній і некомерційній діяльності. Культура і 

мистецтво забезпечують соціально важливі види діяльності, 

організацію виховання й освіти, які сприяють професійному і 

духовному розвитку особистості й суспільства в цілому, а 

також розкриттю їх творчого потенціалу. Крім того, в 

елітарній та масовій культурах, андеграунді виробляється і 

пропонується різноманіття можливих образів і моделювань 

соціальної поведінки. Отже, культура і мистецтво збагачують 

соціальну сферу й образ життя змістовними подіями. 

Слід підкреслити, що важливим аспектом впливу 

сфери культури на економічні чинники є такі сучасні 

технології бізнесу і менеджменту, як реклама, public relation, 

поширення товарів – включаючи акції зі стимулювання й 

організації продаж, роботу з персоналом, формуванням 
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корпоративної культури і фірмового стилю. Ці компоненти 

не можливі без використання традиційних форм соціально-

культурної діяльності, без співробітництва із закладами й 

установами культури та мистецтва. Як відомо, сфера 

культури і мистецтва створює інфраструктуру ділових 

контактів, місць, умов і чинників для їх реалізації. Заклади 

культури здійснюють корпоративні послуги: інформаційне та 

науково-технічне забезпечення тощо. Культура та мистецтво 

підвищують цінність навколишнього середовища, 

матеріальної бази виробництва й відпочинку. Змістовна й 

активна культурна діяльність (життєтворення) впливають на 

формування й розвиток особливого іміджу регіону, 

місцевості, зокрема й серед потенційних інвесторів. 

Щодо соціального впливу сфери культури та 

сценічного мистецтва, то найпріоритетнішими є такі: по-

перше, взаємостимулювальна співпраця ділового світу і 

сфери культури, комерційної й некомерційної – таке 

партнерство є важливим інструментом формування і 

розвитку громадянського суспільства, здатності до 

саморозвитку; по-друге, культури і мистецтво виступають 

джерелом цивілізаційного впливу і соціальної організації, 

стимулюють творчість, підвищують здатність суспільства до 

сприйняття новітніх технологій, стереотипів свідомості й 

поведінки; по-третє, у дійсності культура і сценічне 
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мистецтво – це колективна пам’ять суспільства, джерело 

культурно-історичної спадщини і творчих ідей для наступних 

поколінь. 

Так, особливості сучасного підприємництва і 

менеджменту формують особливий тип менеджера. 

Інноваційний характер сучасного менеджменту, усе більша 

залежність від персоналу, сприятливого соціального 

середовища виводять на перший план (окрім маркетингової, 

фінансової, організаційної компетентності) вміння 

особливого виду. Так, сучасний менеджер повинен знати і 

організацію, і фінансовий контроль, і маркетинг, і роботу з 

персоналом, а також методики здійснення сучасного 

менеджменту. До таких належать: уміння розв’язувати  

слабко структуровані проблеми, за умов фактичної 

відсутності мети та умов; уміння ризикувати та здійснювати 

проведення інноваційних технологій (методик). Отже, 

сучасний менеджер стає, передусім, медіатором. Традиційні 

вимоги щодо знання технологій, організації, фінансового 

контролю і маркетингу в сучасних умовах доповнюються 

вимогами культурологічного і гуманітарного характеру. 

Сучасний менеджер, не залежно від напрямку діяльності його 

фірми (установи), має бути теоретично і практично 

орієнтованим у питаннях загальної та прикладної 

культурології, соціальної психології, бути знайомим із 
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сучасними культурними процесами. Збільшення 

гуманітарного змісту сучасного менеджменту проявляється 

майже за всіма векторами практики менеджменту. Відомо, 

що маркетингові стратегії враховують аналіз способу життя 

споживачів, включаючи національно-етнічні, вікові, 

професійні, соціально-психологічні та інші соціально-

культурні фактори, обставини й особливості. Це означає, що 

маркетинг набуває характеристики технології соціально-

культурного нововведення. Такий підхід констатує особливу 

активність і особливе значення технології менеджменту у 

сфері культури – з одного боку, а з другого, що досвід 

сучасного менеджменту має прикладне значення у сфері 

сценічної культури та індустрії шоу-бізнесу загалом. 

В умовах сучасного інформаційного простору України 

початку XXI ст. менеджмент у сфері сценічної культури 

вперше постає як провідний етнокультурологічний і 

філософсько-українознавчий напрям і, відповідно, теоретико-

методологічний підхід гуманітарної науки та навчальної 

дисципліни, де об’єктом дослідження (вивчення) виступає 

культура та сценічна культура як феномен цивілізації та 

людської діяльності. Висвітлення актуальних питань 

менеджменту в системі сучасної науки й освіти потребує 

концептуалізації філософсько-методологічних принципів 

цього процесу на основі досягнень сучасної філософії 
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культури. Сутнісна специфіка менеджменту як навчальної 

дисципліни полягає в тому, що вивчення національних 

традицій у царині різних наук (історії, філології, 

фольклористики, історії філософії, культурології, 

мистецтвознавства, сценічного мистецтва та ін.) має 

відбуватися методом певного світоглядного синтезу, 

спрямованого на свідоме освоєння і відтворення 

загальнолюдських смислів та універсалій культури у 

специфічних формах національного буття. 

Підхід до менеджменту у сфері сценічної культури 

чітко відрізняється від галузевих культурологічних 

дисциплін. Насамперед, сценічне мистецтво як інтегративна 

культурологічна дисципліна визначає свій предмет і завдання 

– це світоглядний синтез на основі вивчення конкретних 

галузей національної культури [1, 185–189; 2, 51–54]. У 

сучасних теоретико-світоглядних дослідженнях актуальним 

постає проблема перегляду та переосмислення суб’єкт-

об’єктної схеми традиційної гносеології і створення нової 

концептуально-філософської моделі світу, яка передбачає 

ціннісно-смисловий універсум культури, де ідея є 

невідривною від буття. Так, у зрілих формах культури під час 

спроб філософсько-світоглядної рефлексії менеджменту 

власного суспільного буття та принципового окреслення 

контурів загальної картини світу суб’єкт розв’язує дилему 
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матеріального чи духовного, оскільки – у межах самої 

культури загалом чи культури філософського мислення 

зокрема – буття відтворюється та твориться за законами духу 

та світобудови матерії, тому відповідають принципам 

об’єктивної світоорганізації або не відповідають 

(спотворюють, руйнують, деформують, трансформують). 

Найхарактернішою рисою культурно-освітнього 

простору України XX – початку XXI ст. є наукове пізнання 

як об’єктивний розвиток  інтегративних і комплексних 

досліджень у системі культурології, мистецтвознавства і 

театрознавства. Утвердження сучасного українського 

театрознавства як інтегративної системи знань про Україну 

та українство відбувається в епоху становлення 

постнеокласичної науки, якій властиві тенденції щодо 

переходу від дисциплінарної диференціації до 

міждисциплінарної інтеграції [2, 52]. І саме сценічне 

мистецтво як складник театрознавства в контексті 

філософсько-інтегративної парадигми покликано дати 

відповідь на низку питань менеджменту, пов’язаних з 

виникненням, розвитком і формами сучасного буття 

українства, розкрити його внутрішню єдність і, передусім, 

чинники його формування, цілісності, безперервності в часі, 

підстави та способи трансформації національної свідомості, 

культури, державності, перспективи подальшого розвитку. 
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Нині сценічне мистецтво перебуває на шляху від об’єктно 

орієнтованої сукупності міждисциплінарних досліджень до 

окремої науки, яка має свій предмет і об’єкт дослідження, а 

також систему теоретико-методологічного інструментарію. 

В умовах сьогодення менеджмент у сфері сценічної 

культури через самосвідомість людини виступає необхідним 

компонентом як структури особистості в цілому, так і її 

свідомості зокрема, що є цінним для гуманітарної науки [3, 

73; 5, 320; 6, 22–29]. Специфіка самосвідомості полягає в 

тому, що вона виражає сутність внутрішнього світу 

особистості, опосередковане ставлення суб’єкта до 

об’єктивного світу через безпосереднє ставлення його до 

самого себе. Особистість у самосвідомості сприймає себе як 

суспільно значущу цілісність, неповторну індивідуальність, 

як носія і творця суспільних відносин. У цьому контексті 

пріоритетними є такі вектори, а саме: стан проблеми 

«особистості» та виховання духовності в сучасних 

гуманітарних дослідженнях; висвітлення змісту основних 

категорій дослідження («особистість», «духовність», 

«духовні основи особистості», «виховання творчої 

особистості») і визначення їхніх сучасних смислів і значень; 

розкриття контексту поняття «духовні основи особистості» та 

виявлення сучасних сутнісних характеристик таких духовних 

основ, як добро, істина, любов, свобода і гармонія, творчість і 
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краса; визначення основних методологічних заходів до 

виховання духовних основ сучасної особистості, а також 

виявлення методологічних принципів формування духовних 

основ творчої особистості і методичних аспектів їх 

застосування. Усе це потребує подальших теоретико-

методологічних досліджень на засадах культурологічної й 

театрознавчої науки. 

Насамперед, менеджмент у сфері сценічної культури 

органічно пов’язаний з етнокультурознавством, яке є 

інтегративною гуманітарною наукою та навчальною 

дисципліною, де об’єктом дослідження (вивчення) виступає 

етнокультура як феномен цивілізації та людської діяльності. 

У цьому контексті характеризується менеджмент у сфері 

культури як: 1) комплекс дисциплін, що вивчають культуру 

за історичною вертикаллю її розвитку, соціальним 

функціонуванням з визначенням кінцевого результату 

системності культурного феномену; 2) сукупність дисциплін, 

що вивчають культуру і намагаються осягнути її як цілісне 

явище з урахуванням надбань міждисциплінарних зв’язків, а 

також з позиції культурології, національних, регіональних 

особливостей у їх історичному розвитку; 3) самостійна 

наукова дисципліна в системі соціально-гуманітарних знань; 

4) наука, яка вивчає специфіку розвитку матеріальної та 
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духовної культури цивілізацій, етносів, націй у конкретно-

історичному періоді, їх взаємозв’язки та взаємовпливи. 

Викладання менеджменту в системі сучасної 

інтегративної освіти потребує концептуалізації філософсько-

методологічних принципів цього процесу на основі 

досягнень сучасної філософії культури. Сутнісна специфіка 

менеджменту як навчальної дисципліни полягає в тому, що 

вивчення національних традицій у царині різних наук 

(історії, філософії, філології, фольклористики, історії 

філософії, логіки, культурології, мистецтвознавства, 

сценічного мистецтва і мовлення та ін.) має відбуватися 

методом певного світоглядного синтезу, спрямованого на 

свідоме освоєння і відтворення загальнолюдських смислів та 

універсалій сучасної культури у специфічних формах 

національного буття. 
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У статті досліджено, що реклама не тільки сприяє 

становленню та розвитку ринкової економіки, але і є одним 

із соціальних факторів, який формує новий тип відносин у 

суспільстві. Показано, що результат впливу реклами на 

соціум сьогодні вже не обмежується регулюванням 

споживчої поведінки людей і динаміки попиту на товари й 

послуги. Вона несе в собі і певну культуру, і певний набір 

знань. Доведено, що суспільна роль реклами досить важлива. 

Ключові слова: демонстрація, соціальні групи, 

рекламна комунікація, соціальна адаптація. 

 

Сучасний американський теоретик реклами                         

П. Мартіно стверджує: «Її друге завдання – продаж товарів. 

Але її найперше завдання – приєднання людей до нашої 

американської системи. Реклама здатна допомогти людям 

відчути, що вони є частиною суспільства, яке пропонує все 

найкраще, допомогти їм перейнятися натхненням і 

працювати з найвищою продуктивністю». Отже, реклама не 
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тільки сприяє становленню та розвитку ринкової економіки, 

але і є одним із соціальних факторів, який формує новий тип 

відносин у суспільстві [6]. Стартовий механізм регуляції 

поведінки здійснює мотивація. Основним же джерелом 

мотивації є потреби людини, які являють показник інтересів 

особистості, її рівня духовного розвитку та соціальної 

адаптації. Специфікою рекламного процесу, передусім на 

етапі щільного й надщільного ринку, є застосування реклами 

як інструменту модифікації старих, актуалізації 

малозначущих і навіть формування нових потреб і способів 

їх задоволення, оформлення їх у ціннісну структуру цільової 

аудиторії, або зміна параметрів цієї структури. По суті, це 

елементи завдання соціального дизайну, соціального 

моделювання, соціального конструювання, що є, у свою 

чергу, компонентами соціальної інженерії. 

Формування потреб – це не єдиний спосіб впливу 

реклами на споживачів. Завдання реклами полягає в тому, 

щоб сформувати мотиваційну установку – запланований 

намір, який буде здійснено при появі потрібної ситуації, 

приводу. Намір, конкретніший і обмежений у часі. Це 

переважно усвідомлення переваги виконання якоїсь дії, 

детерміноване спільно силою мотиву, імовірністю успіху й 

цінностями, пов’язаними з виконанням цієї дії. Емоції 

узагальненого споживача, зазначені в рекламному тексті, 
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можуть виступати як у ролі оцінки рекламованого продукту, 

так і в ролі його цінності. Одним із способів формування 

потреб за допомогою реклами є наочна пропозиція емоційно 

забарвлених переваг того, що рекламують. Демонстрація 

товару як такого, що дарує успіх, красу, увагу протилежної 

статі, здоров’я, викликає в аудиторії певні емоції. 

Різні соціальні групи, виділені за їх причетністю до 

рекламної діяльності, відрізняються за ступенем емоційного 

сприйняття реклами, що пов’язано з наявністю або 

відсутністю зацікавленості в ефективності та розвитку 

реклами. Важливою особливістю комерційної реклами як 

виду соціальної дії, що підкреслює її соціально значущий 

характер, є її здатність впливати на суспільство завдяки 

упровадженню в масову свідомість певної системи цінностей. 

У соціології проблема ціннісних орієнтацій є однією з 

найважливіших, оскільки її розв’язання пов’язане з 

безпосередньою системою життєдіяльності особистості й 

соціальних груп. Цінності є стабілізуючим елементом 

суспільної свідомості, соціальної взаємодії та зразками 

поведінки індивіда в суспільстві [9]. 

Якщо рекламна комунікація для досягнення своїх 

цілей апелює до провідних у цьому суспільстві цінностей та 

ідеалів, то реклама може, у свою чергу, служити прикладом 

цінностей, ідеалів, поширених у суспільстві [12]. 
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Отже, реклама є своєрідним ідеологічним 

конструктом, кодом, що вибудовує систему символічних 

цінностей: соціальних, моральних, гендерних, сімейних [3].  

Конкретна наука, зокрема соціологія, психологія, 

соціальна психологія, що вивчає вже сформовані ціннісні 

орієнтації, інтереси, уявлення людини про себе, розглядає їх 

як сплав різних впливів суспільства на індивіда: сім’ї, школи, 

найближчого оточення («первинної» групи), різних 

соціальних інститутів тощо, при цьому реклама ніколи не 

залишається сам на сам зі споживачем. Вона лише частина 

цих численних впливів. У цьому полягає складність 

визначення меж і специфіки впливу саме рекламних 

комунікацій на суспільство в цілому та індивіда зокрема [15]. 

Важливо зазначити, що вплив реклами найчастіше є 

неусвідомлюваним для більшості людей. Однак реклама 

поступово створила імідж, таку собі ауру навколо цього 

пристрою, коли його власники автоматично в очах 

соціального довкілля потрапляють до престижної групи 

людей, заможних, таких, що користуються найкращим, 

мають найпрогресивніші технологічні пристрої. І навіть коли 

окремій людині насправді не потрібні специфічні додатки 

цієї компанії-виробника, інтерфейс телефону не зовсім 

відповідає її уявленням про зручність, вона все одно купує 
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пристрій, адже, як указано вище, він надає певного 

соціального статусу. 

Тобто, людина купує не власне рекламований телефон 

як предмет для користування, а свій статус у соціальній 

групі. Таким чином, доцільно говорити про дію механізму 

“соціального іміджу”, що створюється через рекламу – уявну 

бажану для особи ситуацію, що додатково підкріплена 

соціальним схваленням, яка працює на компанію виробника, 

але часто діє проти індивідуальності, її рішень і вибору. У 

рекламі набагато сильніше, ніж в інших видах масової 

комунікації, зливаються в єдине ціле змістовна та емоційна 

інформація. Інформаційний ряд подають через певні 

семантичні, експресивні чи художні образи, реклама завжди 

десь посередині між медійним повідомленням 

(фактологічним та змістовним) і створюваним у мистецтві 

художнім образом, де переважає емоційне сприйняття. Ці 

особливості, що впливають на формування цілком 

визначеного типу сприйняття світу й мислення, наближають 

світ реклами до світу міфу, поєднують свідомість “людини 

реальної” з міфологічною свідомістю. 

Отже, у міфологізації та символізації сконцентровано 

чи не найціннішу межу рекламної творчості: це 

найвиразніший спосіб кристалізації опорної ідеї 

повідомлення. Саме символ чи вдало знайдена міфологема 
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здатні результативно “зачепити” увагу реципієнта. Реклама і 

міф – явища не тотожні, але є споріднені завдяки схожим 

технологіям. Рекламу можна назвати однією з форм сучасної 

міфотворчості [2]. 

Характеризуючи соціальний вплив реклами, доцільно 

розкрити її географічний і віковий аспекти. Так, соціальний 

інститут реклами більш значно впливає на спосіб життя 

міського населення, ніж на сільське. Пов’язано це з тим, що 

саме в містах розміщується більшість статичної рекламної 

продукції.  

Спосіб життя міського населення являє собою цілісну 

структуру, що складається з єдності об’єктивного (спосіб 

спільної діяльності, суспільний зв’язок людей у соціумі, 

соціальні ролі, що визначають характер спілкування та 

поведінки) і суб’єктивного (мета спілкування, інтереси та 

мотиви діяльності, ціннісні орієнтації) аспектів.  

Загалом механізми соціальних відносин можуть, з 

одного боку, сприяти стійкості соціального організму, а з 

другого – його розвитку, зміні. Реклама у цій низці належить 

до явищ двобічного плану: вона сприяє гомогенності, 

одноманітності потреб, цінностей, моделей поведінки – і тим 

самим створює стійкість соціальної спільності, але водночас 

вона приводить до змін вищеперелічених характеристик, 

тобто вона змінює, підтримуючи.  
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Отже, її соціально-економічна ефективність буде 

визначатися, з одного боку, орієнтованістю на існуючі норми 

й цінності, а з другого – здатністю передбачити потреби, що 

лише формуються в суспільстві. Отже, сприяючи інтеграції 

суспільства, реклама посідає не останнє місце в процесі його 

диференціації [16]. 

Здатність реклами впроваджувати цінності в масову 

свідомість населення дає змогу допустити, що 

найоптимальніше розглядати комерційну рекламу як одну з 

форм ідеологічного впливу на підсвідомість індивідів через 

перенесення й трансляцію у масову свідомість оцінок 

поточних подій, визнаних соціально актуальними. 

Створення міфів рекламою виявляється у створенні в 

рекламі за допомогою використання різних міфологічних 

технологій, міфологічних образів рекламованих об’єктів, 

наділенні об’єктів міфологічними рисами чи властивостями 

або у створенні цілого міфологічного світу з усіма його 

атрибутами. Реклама вбудована в структуру повсякденності, 

де вона в дійсності формує світогляд споживача, стаючи 

одним з найбільш значущих каналів, що підтримують 

механізми соціального управління. Реклама уявляється не 

тільки як ринковий механізм, що сприяє просуванню товарів, 

але і як самостійний феномен масової культури. Споживання 

розглядають не просто як утилітарний, але і як 
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соціокультурний процес, тобто воно зумовлено не тільки 

базовими потребами, а й символічним змістом, який культура 

суспільства вкладає в речі.  

Мотив престижу, використовуваний у багатьох 

рекламах, спрямований на утвердження тези, що 

рекламований товар допоможе людині піднятися над своїм 

середовищем. Реклама є одним із факторів соціальної 

регуляції поведінки індивідів і груп, що становлять соціальну 

систему, яка сприяє їх адаптації до мінливих умов існування. 

Реклама здійснює регуляцію поведінки за рахунок виконання 

таких функцій у суспільстві, як інформаційна, інтеграційна, 

експресивно-сугетивна, соціалізації та ідентифікації.  
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ВПЛИВ ЗАХІДНОЄВРОПЕЙСЬКОЇ ПРЕСИ 
НА РОЗВИТОК  

СУЧАСНОЇ УКРАЇНСЬКОЇ ЖУРНАЛІСТИКИ 
 

Глобальна журналістика зароджується в першій 

половині XX ст. внаслідок розвитку новітніх технологій 

масової комунікації — кінематографа, радіо, телебачення. 

Тоді на цю роль претендували: найавторитетніші 

центральні газети й журнали провідних світових держав, які 

мали вплив на політиків, бізнесменів і навіть лідерів інших 

країн. 



159 
 

Ключові слова: журналістика, преса, ЗМІ, сучасність, 

громадська думка, реклама. 

 

З погляду світових інформаційних процесів, 

центральні українські ЗМІ — переважно внутрішні 

регіональні (хоч у деяких випадках — телебачення, радіо, 

газети «День», «Дзеркало тижня» — міжнародно-

регіональні), а з погляду функціонування національного 

інформаційного простору, ЗМІ, національні за статусом, є 

глобальними в межах цілої держави, адже мають можливість 

поширюватись усією територією України, тобто географічно 

доступні скрізь. Тому наші центральні ЗМІ й не глобальні (у 

світовому вимірі), і не регіональні (у національному), або і 

регіональні (у світовому), і глобальні (у національному). 

Звідси випливає перша додаткова позиційна пара 

соціокультурних типів журналістики: «регіонально-

глобальна — місцево-регіональна». 

Суттєвою проблемою сучасної української 

журналістики є її неефективність. Збільшення ефективності 

преси сприяє зміцненню наявного і формуванню нового 

авторитету. Трансляції з «Майдану-2004» у прямому ефірі 

(телебачення реального часу) — зразок жертовного й 

патріотичного ставлення до подій, кваліфікованого й 

амбітного виконання прямих професійних обов'язків. 
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Безперечно, вони справедливо потраплять в історію 

української журналістики початку ХХІ ст. [4, 43]. 

У розвитку системи ЗМІ нині відбуваються карколомні 

зміни. Взяти, для прикладу, ту ж рекламу. Реклама сьогодні - 

складова частина маркетингу, що має за мету збути 

вироблену і заплановану для виробництва продукцію. І 

водночас сучасна реклама (як складова частина ЗМІ) широко 

використовується у передвиборних та інших політичних 

кампаніях, у справі поширення гуманітарних і соціальних 

цінностей. У ліберальних системах влада лідера 

узаконюється його красномовністю, здатність його до 

комунікації за допомогою ЗМІ стає неодмінною умовою 

процвітання в політиці. Громадська думка і реклама мають 

більше значення у формуванні іміджу політичного діяча, ніж 

зміст його програми. Можна сказати, що ми, як і Захід, 

вступаємо в епоху "політики надсучасної технології" [1, 602]. 

Перед істориками преси вже давно постала проблема – 

«Що вважати за українську пресу?», так її вперше 

сформулював відомий український бібліограф, історик і 

теоретик преси В. Ігнатієнко в двох статтях та брошурах: 

«Українська преса (1816–1923): Історико-бібліографічний 

етюд» (1926) і «Бібліографія української преси (1816 - 1916)" 

(1930). На поставлене запитання він відповідає так:» до 

визначення «що вважати за українську пресу» мусимо 
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прикласти принцип територіально-етнографічний, 

комбінований з принципом мови. Можемо вважати за 

українську пресу всю пресу, що виходила на території 

України та по інших землях, заселених українцями, 

друковану всіма українськими діалектами, говорами та всіма 

правописами. Але до цього, треба додати й ту пресу, що 

виходила іншими мовами (російською, французькою, 

німецькою, англійською) та обстоювала і відбивала інтереси 

української культури", і уточнює, що пресу іншими мовами 

або двомовну «треба вилучити в окрему групу і розглядати як 

окреме явище українського життя» [5, 99]. 

Для налагодження зв’язків із зарубіжним світом є 

форма особистої участі українських журналістів у виданні чи 

редагуванні зарубіжної преси. З історії відома ціла низка імен 

українських редакторів польських газет. Наприклад,                       

М. Гарасевич був редактором першої щоденної газети у 

Львові «Dziennik patryotycznych polituków we Lwowie» 

(«Щоденна газета політиків-патріотів у Львові») (1794–1798); 

відомі і такі імена галицьких редакторів і співробітників 

польської преси, як Микола Михалевич (редактор «Gazety 

Lwowskej»), Онишкевич, Марцінковський, Іван Захаріясевич, 

Лев Корецький, Платон Костецький та ін. Нарешті, яскравою 

сторінкою зв’язків з іншомовною пресою була десятирічна 

праця І. Франка в польській газеті «Kurier Lwowski» (1887–
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1897), цілий том його авто перекладів з польської і німецької 

«Die Zeit» – «В наймах у сусідів» (1914). 

Це тільки деякі факти, що можуть підказати якісь 

зручні і можливі форми спілкування та співпраці українських 

журналістів, літераторів, учених із західним світом. 

Історичний досвід повчальний. Треба тільки вміло його 

використовувати. 

Євроінтеграційні амбіції України, що формуються і 

проявляються на тлі активного розвитку новітніх засобів 

комунікації, виводять на перший план питання іміджу 

держави на світовій арені [1, 602]. 

Озираючись назад, бачимо, що Україна й держави 

Балтії стали полігоном для випробування дії російської 

пропаганди в соцмережах. Освічені еліти в цих країнах, 

схоже, мають більший досвід протидії їй, ніж ми на Заході, 

зокрема завдяки радянському минулому. Журналістка Ліга 

Озоліна наголошує, що навіть американські ЗМІ вже почали 

звірятися з ініціативою для боротьби із фейковими новинами 

Re:Baltica, щоб зрозуміти, як реагувати на пропаганду. 

Аналогічно міжнародної слави зажив український проект 

StopFake. [5, 99]. 

Такі фактчекінгові сайти зараз ростуть на Заході, як 

гриби після дощу. Вони роблять те елементарне, чим повинен 

займатися кожен професійний журналіст. Зараз немає 
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певності, що вони зможуть успішно стримувати наслідки 

пропаганди. Такі дослідники, як Вальтер Кваттрочіоккі з 

Інституту поглиблених досліджень інституцій, ринків і 

технологій міста Лукки (IMT Lucca, Італія), доводять, що 

інформувати й навчати користувачів соцмереж стає дедалі 

важче. Фейкові новини та напівправда часто поширюються 

швидше, ніж непримітні новини із серйозних джерел і ЗМІ, 

які займаються пошуком правди.  

Політика та мас-медіа тісно пов’язані один з одним: 

політика є однією з найважливіших тем, а ЗМІ є необхідним 

елементом здійснення політики. Засоби масової інформації – 

складова частина політичної системи суспільства. Тому, 

звісно, суспільний устрій впливає на формування системи 

ЗМІ. Водночас ЗМІ здійснюють важливий вплив на 

суспільство, його стан і розвиток. Вони можуть сприяти 

прогресу чи гальмувати його. 

Наші уявлення про політичний світ великою мірою є 

продуктом мас-медіа, вони створюють політичний вимір – 

основу наших знань і поведінки в політичній сфері. «Вместе 

с техническим прогрессом менялась как отправка, так и 

получение политической информации, менялись и наши 

представления о политических событиях. Для нас 

политическую реальность составляет не влияние одного 

политического события, а его интерпретация (и часто его 



164 
 

трансформация) в масс-медиа, в особенности на 

телевидении» [9]. 

За різними оцінками, нині національний 

інформаційно-культурний простір переважно заповнений 

продуктом неукраїнського походження. Ідеться передусім 

про глобальну культурно-інформаційну експансію західних 

країн, зокрема США, яка створює дедалі відчутнішу загрозу 

безпеці українського суспільства. Низькопробні розважальні 

кінофільми, бойовики, що штовхають на сумнівні подвиги, 

нав’язлива й інколи аморальна реклама підривають духовне 

та інтелектуальне здоров’я нації, сприяють девальвації 

моральних і загальнолюдських гуманістичних цінностей, 

культурних національних традицій. Поступове витіснення 

вищих цінностей та ідеалів утилітарними, прагматичними, 

технократичними орієнтаціями і глобалізаторськими 

імперативами мислення позначається на формуванні власної, 

української національної свідомості. 

Крім того, ненормована та безконтрольна присутність 

в українському інформаційному просторі російських ЗМІ 

утворила нині потужний канал впливу на свідомість 

українських громадян. Стає дедалі очевиднішим, що він є 

інструментом просування на територію незалежної України 

інтересів сусідньої держави, використовується для 

забезпечення її ідеологічної та політичної присутності в 
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нашій країні. Це впливає не лише на становлення 

національної самоідентифікації населення, але й на 

громадянську активність – громадяни починають сприймати 

себе частиною чужого культурного, а отже, і політичного 

простору. Порівнюючи вітчизняну систему комунікацій із 

своєрідною мережею судин суспільного організму, В. 

Балушок зазначає, що сьогодні “90 відсотків книг, які є у 

продажу в Україні, зроблені в Росії; 80 відсотків газет і 

журналів – не тільки російськомовні, але за більшістю з них у 

той чи інший спосіб стоїть Росія; більшість фільмів, які 

демонструються в Україні, – або російські, або перекладені в 

Росії; абсолютно переважають на українському ринку касети 

і CD із записами «зірок» російської естради; фільми на 

дисках – у перекладі винятково російською; на телебаченні 

панують російські розважальні програми; FM-станції на радіо 

більш ніж на 90 відсотків передають музику іноземних 

виконавців. Отож наші національні судини забиті таким-от 

«холестерином». Де вже через них пробитися до 

громадськості з правдивими історичними дослідженнями чи з 

різновидами національного мистецтва, новинками 

вітчизняної науки чи педагогічної думки [3, 112]. Таким 

чином, відбувається систематичне порушення ЗМІ 

законодавства про мовний режим в теле- і радіоефірі, що 

підсилює процес зрощення українського суспільства. 
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На сучасному етапі для суспільства характерна криза 

інформаційної культури, яка провокується переважанням у 

сучасних ЗМІ деструктивних публікацій (програм, передач) 

над конструктивними і нейтральними. У телерадіоефірі та на 

шпальтах друкованих ЗМІ присутня інформація, що 

компрометує владу і власну країну в очах громадян, створює 

неконструктивне та неадекватне уявлення про Україну, її 

повсякденне життя і перспективи розвитку. На підтвердження 

цього академік І.М. Дзюба зазначає, що в сучасних умовах 

значна частина засобів масової інформації, безсоромно 

паразитує на національній не сформованості, на глибокій 

зрусифікованості суспільства, нагнітаючи шалену кампанію 

компрометації української культури та українства взагалі, що 

виливається вже в хуліганське шельмування нашої класики, у 

зухвале ставлення до дорогих українцям імен, – під децибели 

фарисейської риторики про свободу слова та права людини… 

Коли читаєш цю пресу, створюється враження, що ми живемо в 

окупованій країні, і окупант звіріє з кожним днем [2, 67]. 

В Україні діяльність ЗМІ регулюється законами «Про 

друковані засоби масової інформації (пресу) в Україні», «Про 

інформацію», «Про рекламу», «Про телебачення та 

радіомовлення» та низкою інших. 
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Станом на 2018-й найбільші медіа-групи (76,25 % 

аудиторії) контролюють чотири власники – В. Пінчук,                  

І. Коломойський, Д. Фірташ і Р. Ахметов. 

Відповідно до досліджень, проведених американською 

організацією Pew Research Center for the People & the Press, 

2008 року Інтернет у США став важливішим джерелом 

інформації, ніж щоденні газети. Близько 40% опитаних цією 

організацією людей повідомили, що для ознайомлення з 

новинами використовують такі інтернет-джерела, як 

електронні версії звичайних газет або спеціалізовані новині 

сайти. Газети читають лише 35 % опитаних. Тим не менш, 

телебачення продовжує залишатися найпопулярнішим 

джерелом новин: близько 70 % опитаних повідомили, що 

стежать за новинами через телебачення. 

Модель засобів масової інформації в Канаді 

відрізняється від моделі в Сполучених Штатах, а також у 

більшій частині решти світу. У Канаді видається 105 

неспеціалізованих щоденних газет загальним тиражем 5,2 

млн. примірників. Це означає, що кожен п'ятий канадець 

купує щоденну газету, – модин із найвищих показників у 

світі. 

У Білорусі, за даними Міністерства інформації, на 1 

серпня 2017 року видавались 1244 друковані періодичні 

видання, з них 703 газети, 503 журнали, 34 бюлетені, 3 

http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9F%D1%96%D0%BD%D1%87%D1%83%D0%BA_%D0%92%D1%96%D0%BA%D1%82%D0%BE%D1%80_%D0%9C%D0%B8%D1%85%D0%B0%D0%B9%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%BC%D0%BE%D0%B9%D1%81%D1%8C%D0%BA%D0%B8%D0%B9_%D0%86%D0%B3%D0%BE%D1%80_%D0%92%D0%B0%D0%BB%D0%B5%D1%80%D1%96%D0%B9%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A4%D1%96%D1%80%D1%82%D0%B0%D1%88_%D0%94%D0%BC%D0%B8%D1%82%D1%80%D0%BE_%D0%92%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%BB%D1%8C%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%90%D1%85%D0%BC%D0%B5%D1%82%D0%BE%D0%B2_%D0%A0%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%82_%D0%9B%D0%B5%D0%BE%D0%BD%D1%96%D0%B4%D0%BE%D0%B2%D0%B8%D1%87
http://www.wikiwand.com/uk/2008
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A2%D0%B5%D0%BB%D0%B5%D0%B1%D0%B0%D1%87%D0%B5%D0%BD%D0%BD%D1%8F
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%9A%D0%B0%D0%BD%D0%B0%D0%B4%D0%B0
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%97%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B1%D0%B8_%D0%BC%D0%B0%D1%81%D0%BE%D0%B2%D0%BE%D1%97_%D1%96%D0%BD%D1%84%D0%BE%D1%80%D0%BC%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%97%23%D0%A1%D0%A8%D0%90
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%A1%D0%BF%D0%BE%D0%BB%D1%83%D1%87%D0%B5%D0%BD%D1%96_%D0%A8%D1%82%D0%B0%D1%82%D0%B8_%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B8
http://www.wikiwand.com/uk/%D0%91%D1%96%D0%BB%D0%BE%D1%80%D1%83%D1%81%D1%8C
http://www.wikiwand.com/uk/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://www.wikiwand.com/uk/1_%D1%81%D0%B5%D1%80%D0%BF%D0%BD%D1%8F
http://www.wikiwand.com/uk/2007
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каталоги, 1 альманах. Майже дві третини всіх зареєстрованих 

видань є недержавними. Преса видається білоруською, 

російською, німецькою, англійською, українською, 

польською та іншими європейськими мовами. 

Також у Білорусі існує 9 інформаційних агентств, 59 

програм телемовлення та 156 програм радіомовлення. [7, 43]. 

Дві третини із загальної кількості друкованих 

періодичних видань, телерадіокомпаній, інформаційних 

агентств мають недержавну форму власності. 

Огляд подій в Україні європейськими засобами 

масової інформації: 

Міжнародні відносини завжди були одним з 

найголовніших складників сучасного суспільства і мали 

серйозний вплив на всіх їх учасників. Україна як значна 

етнічна територія, у минулому й сьогодні є повноправною 

стороною на світовому геополітичному поприщі. Саме тому 

українські події досить часто потрапляють у коло інтересів і 

проходять низку перетворень у російських, європейських та 

американських ЗМІ. Нині Україна – це європейська держава, 

мешканці якої зробили вагомий внесок у її історію та 

збагачення культурної спадщини. Зараз питання розвитку 

України, її становища у світі є надзвичайно актуальними та 

поширеними не лише в межах нашої держави, але й за 

кордоном. Їх висвітлення на сторінках закордонних видань 
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набуває певного відтінку, тобто особливу специфіку, 

створювану регіональними, політичними та культурно-

інформаційними чинниками, від чого насамперед залежить 

імідж держави та її місце серед інших країн світу. 

З'являється в європейській пресі і дедалі більше 

«історій з фронту», оповідань про українців, які змушені 

були піти на війну. Преса висвітлює цих героїв, як людей з 

родиною і часто з власним бізнесом або хорошою роботою, 

які змушені сидіти в окопах. У даному випадку, ЗМІ 

недоговорюють усієї правди, бо насправді ця правда 

настільки жахлива, що важко повірити самим українцям в те, 

що ще рік тому були міста, містечка, селища, лунав дитячий 

сміх, а сьогодні люди, які навіть не мають житла, не мають 

рідних, не мають жодної людини, що могла б чекати на них, 

змушені йти на фронт і захищати Батьківщину. Так, пресу 

облетіла історія про лист українського офіцера Олексія 

Чабана, який став «Інтернет-феноменом» і отримав тисячі 

переписів у соціальних медіа. Нагадаємо, під час бою за 

участю Чабана українці пошкодили російський танк і екіпаж 

був змушений його залишити, пише газета «De Morgen» в 

статті «Український солдат залишив життя росіянину і став 

героєм». Українці дозволили бойовикам піти 

неушкодженими, а згодом у танку вони знайшли телефон з 

номерами, але по них ніхто не відповідав. Тоді О. Чабан 
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написав відкритий лист матері бойовика з танка, включивши 

туди номери. «У цьому листі Чабан каже, що українці – не 

фашисти, які їдять дітей і гвалтують пенсіонерів-інвалідів (як 

передають російські ЗМІ), а мирні люди, які люблять свою 

країну і дітей», – пише видання. А російські ЗМІ 

продовжують пропагувати попередню думку. Постає 

питання: «Навіщо ж так спотворювати дійсність?» 

Отже, можемо дійти висновку, що незважаючи на те, 

що є надзвичайно багато інформаційних потоків, вони 

завжди фільтруються та потрапляють у призму державної 

цензури, саме тому одна й та ж подія може моделюватись у 

журналістських матеріалах мільйонами способів, а потім 

серед «купи тих матеріалів» головне управління редакції 

вибирає той, який найдостовірніше провокує потрібну! 

реакцію в аудиторії. Причому специфіка висвітлення в них 

характеризується яскраво вираженою зарозумілістю. Росія, 

ніби «старший брат України», постійно засуджує її дії та 

намагається наставити на правильний шлях, але 

«правильний» тут у значенні «вигідний російському уряду» 

[8, 43]. 

Україна зараз – у центрі подій. Україною цікавиться 

світ, цікавиться Європа. Однак, при всьому цьому інтересі, 

інколи вже й «нездоровому», люди забувають, що вони – 

Люди. Дуже важко сказати, як саме висвітлюють українські 



171 
 

новини європейські ЗМІ. Одні здатні лише на безґрунтовну 

критику, а інші – мають сміливість говорити правду. Це 

особиста справа кожного, однак на завершення хотілося б 

сказати, що «Політика може змінитися, а обов'язок та повага 

людини до людини – ніколи!» 
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дає читачеві можливість створити попереднє уявлення про 
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Ключові слова: заголовковий комплекс, читач, текст, 

журналістські матеріали, зміст. 

 



173 
 

Заголовковий комплекс − єдина система шапки, 

рубрики, заголовка, підзаголовка, ліду (врізу), анонсу та 

вставки й виноски матеріалу як багатоступінчасте введення 

читача в основний текст. Він свідчить про спрямованість 

видання, його направленість та аудиторію. «Словник 

журналіста: терміни, мас-медіа, постаті» заголовковий 

комплекс подає як сукупність елементів і графічних засобів, 

що стисло розкривають зміст матеріалу [11, 752]. До 

елементів заголовкового комплексу автори відносять шапку, 

заголовок, підзаголовок, рубрику, лід, вріз, епіграф. Як ми 

бачимо, це джерело розширює поняття заголовкового 

комплексу і вводить новий елемент – епіграф, при цьому лід і 

вріз не ототожнює, а розрізняє. Хоча епіграф, наведений 

авторами, майже не знаходить поширення в сучасній 

українській журналістській практиці. В.Е. Шевченко вказує, 

що книжкові видання обмежуються заголовком і 

підзаголовком, а в періодичних виданнях з’являються такі 

елементи, як шапка, рубрика, лід (вріз), анонс, різноманітні 

сполучення яких утворюють велику кількість варіантів 

оформлення. Основним для формування заголовного 

комплексу є характер та обсяг інформації, що передається.  

Сегментація інформації в заголовковому комплексі 

йде по лінії «загальна тема (рубрика) − звуження до 

конкретної проблеми (заголовок) − увага до фактів (врізи)». 
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Ліди, заголовки та підзаголовки будують тематичну 

структуру тексту, акцентують на найважливіших його 

аспектах. Вони слугують опорою для читача в розумінні 

змісту, при швидкому перегляді дають достатньо повне 

уявлення про зміст усього матеріалу. 

Центральне місце в заголовковому комплексі 

відводиться заголовку. Це назва будь-якого журналістського, 

образотворчого чи літературного твору, найпершим, 

попереду матеріалу або його частини. За заголовком 

пізнається зміст твору, як за паспортом ідентифікується 

конкретна особа. Роль і значення заголовка важко 

переоцінити. За ним можна визначити в  загальних рисах, про 

що йдеться в журналістському творі, тобто головна його роль 

– це бути своєрідним тематичним орієнтиром. Адже, як 

вказує В.О. Карпенко, важко уявити книгжку без назви, а 

журналістський матеріал без заголовка [9, 260].  

Літературознавчий словник-довідник «Nota Bene» заголовок 

трактує як назву твору або його частини, що пишеться на 

титульній сторінці рукопису, машинопису, видання або над 

текстом. Заголовок має бути чітким, афористичним, містити в 

собі ідею (тему) художнього твору [11, 272]. «Словник 

журналіста: терміни, мас-медіа, постаті» звужує це поняття 

саме до позначення журналістських матеріалів: заголовок – 

назва журналістського матеріалу (публікації), у якій 
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сконденсовано виражена основна його ідея, один із головних 

компонентів твору. І.Р. Гальперін пише, що заголовок 

«виражає основний задум, ідею, концепт творця» [5, 133]; як 

«перше слово автора в його заочній бесіді з читачем» 

окреслював В.З. Блисковський прагматичний потенціал назв 

[3, 10]; на думку М.-Ю.-Л. Паташюте, він «несе максимальну 

інформацію і становить ніби скомпресований варіант усієї 

статті чи замітки» [13, 86]; як «невід’ємну частину 

публіцистичного твору, що увиразнює його специфічну 

природу» і «вихідний момент породження його тематичної, 

композиційної та сюжетної цілісності» характеризує його 

В.М. Галич [4, 33. ]. 

Однак така обов’язкова нині частина журналістського 

матеріалу в практику ЗМІ ввійшла недавно. Для газетної 

справи початку XIX століття характерною рисою була 

відсутність заголовків. Замість них на початку кожного 

повідомлення зазвичай вказувався лише географічний пункт 

– назва міста, звідки воно прийшло, і дату його направлення в 

редакцію. Уперше заголовки почали використовувати в 

передових статтях та на першій сторінці номера у своєрідній 

афіші-покажчику, що нагадує сучасні анонси газетного 

номера. З часом деякі заголовки переходили на інші сторінки 

номера, де розміщувалися над важливими повідомленнями та 

статтями [6]. 
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Перші газети були порівняно невеликими і читалися 

легко від початку до кінця. І заголовки там означали лише 

тематичні рубрики. Наприклад, «Університетська хроніка», 

«Навчальна робота», «Наукова робота», «Профспілкове 

життя». У міру того, як зростали потоки інформації і вона 

ставала все різноманітнішою. Для кожного матеріалу в таких 

рубриках слід було давати окремий заголовок. Спочатку це 

була одна коротка фраза, потім заголовки почали складатись 

із кількох фраз із якимось елементом інформації. І 

розташовувались ці заголовки один під один. Їх почали 

називати в газетній справі «деками». У дослівному перекладі 

з англійської мови  це означало – «палуба». Заголовки 

ставали все інформативнішими, і саме в цьому напрямку 

пішов їх розвиток, доки вони не стали сучасними 

хедлайнами. За словами Р. Киплінг у західних професіоналів 

журналістів і досі використовується термін «дек». Саме в 

тих, хто пише хедлайни і верстає їх на полосі [12, 28]. 

За твердженням Е.В. Сибіренко-Ставрояні, «заголовок 

не завжди виконував функції, притаманні йому в наш час». 

Спочатку, із зародженням журналістики, він лише відділяв 

одну публікацію від іншої. З розвитком книгодрукування й 

журналістики призначення заголовка розширюється – 

утвердилися такі функції, як називна, або номінативна, коли 

називається предмет розповіді; інформаційна – заголовок 
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відображає зміст твору; апеляційна – за допомогою такого 

заголовка виявляється прагнення вплинути на споживача 

інформації. Нарешті, заголовок може бути рекламним, щоб 

привернути увагу аудиторії. 

80-ми роками XX ст. лінгвісти звернулися до розгляду 

зв'язку заголовка із сильними елементами структури тексту: 

зачином і кінцівкою. При цьому досліджувалися не тільки 

мовні особливості газети, але й екстралінгвістичні чинники: 

читацька аудиторія, політична орієнтація газети тощо. 

Заголовок починає розглядатися не ізольовано, а в його 

зв'язку з іншими елементами заголовної системи й з текстом 

[4, 602].  

Заголовок – найперша лексична одиниця, з якою 

зіштовхується читач, і з якої почерпає первинний компонент 

символів, подій та аналогій щодо поданої теми. 

На думку В.М. Галича, «усі рівні організації 

публіцистичного тексту (жанрово-тематичний, сюжетно-

композиційний, лексико-синтаксичний, образно-

стилістичний, ритмічний тощо) мають пряму кореляцію з 

назвою» [4, 602]. Ю.А. Лазебник ще 60-тими роками XX ст. 

підкреслив, що сюжетні прийоми в журналістиці органічно 

пов’язані з технікою сюжетного заголовка. Адже заголовок є 

тією частиною твору, яка першою показує читачеві, 

наскільки він сповнений новизною і чи його автор має 
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власний кут зору на події та явища життя. Отже, на думку 

науковця, заголовок є найпершим свідченням рівня 

літературної майстерності журналіста [10, 262–263]. 

Французький структураліст Р. Барт на початку 70-х 

років XX ст. потребу вивчення заголовків мотивував 

суспільними чинниками: «Функція заголовків вивчена 

дотепер недостатньо. Оскільки суспільство повинне через 

комерційні причини прирівнювати текст до товарного 

вибору, то для будь-якого тексту виникає потреба в 

маркуванні. Заголовок повинен маркувати початок тексту, 

чим подавати текст у вигляді товару [2, 431].  

У наукових працях проблема заголовків газетних 

матеріалів висвітлюється в різних аспектах: з погляду їхньої 

структури, синтаксичної природи, функціонального розвитку, 

семантики, стилю, прояву законів заощадження мовних 

засобів тощо. Незважаючи на те, що журналістами 

накопичено багатий досвід творення заголовків, у 

пресолінгвістиці все ж відчувається брак належної 

інтерпретації заголовків. У науковій літературі 

репрезентовано спроби вчених систематизувати напрацьовані 

матеріали (О.П. Безсонова, С.М. Гуревич, В.Ф. Іванов,                          

О.Н. Кулаков, Е.О. Лазарева, І.П. Лисакова, І.Л. Михайлин,           

Д.М. Прилюк, В.В. Різун, О.О. Тертичний, М.С. Тимошик, 

Є.В. Толкачов, В.Е. Шевченко та інші), проте проблема 
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газетних заголовків донині залишається недостатньо 

дослідженою. Так, заголовки вивчали щодо синтаксично-

композиційної структури; менше уваги приділяли 

дослідженню лексико-семантичних, експресивно-емоційних 

та естетичних особливостей назв журналістських матеріалів. 

Параметри заголовкових компонентів визначаються 

форматом газети і стилем її оформлення, кількістю 

матеріалів на сторінці, кількістю та розміром зображальних 

елементів, наявністю декоративних елементів, групуванням 

матеріалів у добірки. Наприклад, формат газети А3 

передбачає меншу кількість публікацій на сторінку та їх 

менший обсяг порівняно із газетами формату А2. Відповідно 

до цього зменшується площа заголовкового комплексу, 

кількість компонентів. Заголовкові елементи можуть 

стосуватись однієї публікації або кількох. Тільки з однією 

публікацією виступає власне заголовок – назва даного 

матеріалу. Інші елементи: підзаголовок, рубрика, анонс – 

можуть використовуватись як для одного, так і для кількох 

матеріалів.  

Звичайно, що без заголовка публікація втрачає будь-

який сенс, але в іншому випадку підзаголовок часто стає 

важливішим за основний заголовок, тому що повніше оцінює 

зміст матеріалу. Хоча, як зауважує В.Е. Шевченко, у 16 % 

сучасних газет взагалі немає підзаголовків, 13 % не 
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застосовують основний підзаголовок (лише внутрішні), 25 %  

– внутрішніх. Буває таке, що підзаголовка взагалі немає, тоді 

його роль виконує лід. Тобто, журналіст і редактор 

інтуїтивно бачать, як найкраще подати матеріал, які 

заголовкові елементи краще замінити на інші, які взагалі не 

використовувати. Але газет, де б не було ні підзаголовка, ні 

ліду ще не виявлено. Так, заголовкові компоненти можуть 

стосуватись однієї або кількох публікацій. Звичайно, 

заголовок та підзаголовок можуть «уживатися» тільки з 

однією публікацією, а у свою чергу, шапка, рубрика та вріз 

можуть стосуватися як одного елемента, так і вживатися для 

позначення кількох. 

Характер змісту і форми газети зумовлює 

неоднорідну, багатоелементну структуру заголовкової 

частини. Кожна публікація потребує особливої уваги. Тепер 

розглянемо заголовкові елементи, які власне і створюють 

заголовковий комплекс.  

Якщо у великому матеріалі, добірці цільової полоси 

треба дати відразу декілька підзаголовків, то їх можна 

віднести на початок публікації та подати як єдиний блок – 

анонс (із французької − «оголошення»), який теж можна 

зарахувати до заголовкового комплексу. Хоча він зазвичай 

розміщується на першій полосі у формі стислих заголовків, 

часто ілюстрованих фотографіями та колажами. Мета його − 
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повідомити, який матеріал і на якій сторінці розташований. 

Анонс – це  путівник до номера, з елементами інтриги. 

Наступним важливим елементом заголовкового комплексу є 

шапка, тлумачення якого в сучасній журналістській практиці 

та теорії неоднозначне. Деякі автори (С.Ф. Гавенко) 

розглядають її як один із типів заголовків, інші (В.Ф. Іванов 

В.Е. Шевченко) вважають самостійним елементом 

заголовкового комплексу. 

Гарний газетний заголовок: виражає в собі єдність 

форми і змісту матеріалу, забезпечує актуальність і 

конкретність публікації, передає ставлення автора і редакції 

до описуваних подій, процесів, явищ, підкреслює значення 

повідомлювального факту, отже, активно впливає на читача 

[8, 89-90]. Тож, привернути увагу читача до публікації можна 

тільки за умови творчого підходу до написання заголовка, 

однак це не означає, що кожен заголовок має бути кумедним 

чи навіть розумним. Таке твердження є виправданим, 

оскільки первинна мета будь-якого заголовка – пояснити 

зміст матеріалу. Але, наприклад у розповіді про пожежу чи 

автокатастрофу недоречно використовувати дотепні фрази. 

Заголовок має відповідати настрою матеріалу. Безумовно, не 

слід відмовлятись і від дотепності, але не за рахунок 

інформативності [7, 174]. Як радить А.О. Дем’янова: мова й 

композиція  заголовка мають бути  напруженими, дієслова – 
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активними й точними, речення – оптимізованими. А 

прикметники слід уживати помірковано, оскільки вони 

ускладнюють сприйняття інформації читачем і найчастіше не 

є фактичним матеріалом. Для читача завжди цікаво 

сприймати захоплююче повідомлення. Учений  Ж.Ф. Лютар 

стверджує, що можна використовувати в заголовковому 

комплексі той чи інший ігровий прийом виключно через 

задоволення його придумати: безперервне придумування 

зворотів, слів, смислів приносить велике задоволення, а на 

рівні мовлення – це те, що розкриває нашу мову». 

У сучасному журналістикознавстві попри 

усвідомлення важливості заголовкових компонентів немає 

єдності в тлумаченні сутності та структури заголовкового 

комплексу. За матеріалами наукових досліджень                         

(С.В. Фастовець, В.Е. Шевченко, В.О. Карпенко, В.Ф. Іванов, 

посібником «Гід журналіста» та «Словник журналіста: 

терміни, мас-медіа, постаті» та інші) ми простежили 

динаміку розвитку цього структурно-змістового елемента 

журналістського матеріалу. Так, В.Е. Шевченко до 

заголовкового комплексу відносить: єдину систему шапки, 

рубрики, заголовка, підзаголовка, ліду (врізу), анонсу; автори 

«Словника журналіста: терміни, мас-медіа, постаті» вводять 

ще епіграф, але оскільки він дуже рідко  використовується у 

сучасних українських ЗМІ, то вважаємо за недоцільне його 
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включення у склад заголовкового комплексу. А «Гід 

журналіста» до заголовкових елементів відносить ще вставки 

й виноски. Також, окрім названих, у сучасних газетах та 

журналах засобами оформлення, близькими за функціями й 

призначенням до заголовкового комплексу, В.Е. Шевченко 

вважає такі текстові блоки, які до нього можна віднести дуже 

умовно: прізвище автора, текстівку, довідку, коментар від 

редакції, післямову, афоризм тижня. 

Аналіз наведених наукових позицій дав підстави 

кваліфікувати  заголовковий комплекс як багатоступінчате 

введення читача в основний текст і окреслити набір 

елементів цього комплексу як важливого чинника 

композиції, теми, моделі газети: єдину систему шапки, 

рубрики, заголовка, підзаголовка, ліду (врізу), анонсу та 

вставки й виноски. Якщо звести всі функції до загальної 

класифікації, то отримаємо: номінативну (називна), 

інформаційну, членування тексту, когнітивну, рекламно-

експресивнау та декоративну. З цього випливає, що 

заголовок повинен називати тему, давати максимум 

інформації, розподілити інформацію за ступенем значущості, 

тобто все важливе виноситься на початок, також заголовок 

при інтерпретації повинен відповідати певним моделям у 

пам’яті читача та привертати його увагу.  
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Проаналізувавши наукові підходи до класифікації 

заголовків як змістової основи заголовкового комплексу, 

дійшли висновку, що підстав і критеріїв щодо 

класифікування заголовків багато (функціональний підхід – 

В.Й. Здоровега; відповідно до впливу на читача і формування 

попереднього уявлення про матеріал – В.Е. Шевченко;  

семіотична класифікація заголовків О.М. Траченка й Л.Ф. 

Грицюк; за формою вміщеної інформації – І.Р. Гальперін; за 

типом постановки питання – автори «Гід журналіста»; за 

способом поліграфічного виконання та залежно від 

призначення, ролі, яку заголовки виконують на газетній 

шпальті – В.Ф. Іванов; за змістом, формою, зображенням, 

розташуванням – М.С. Тимошик; за ступенем складності та 

за метою емоційного впливу – М.Е. Шишкін. 
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ПРОБЛЕМАТИКА ВЗАЄМОДІЇ БІЗНЕСУ  

ТА ЗАСОБІВ МАСОВОЇ ІНФОРМАЦІЇ 
 

У цій статті досліджується роль ЗМІ у системі 

бізнес-комунікацій. Об'єктом дослідження є преса в системі 

бізнес-комунікацій, а предметом дослідження - типологічні 

особливості ділової преси, яка виступає в ролі інструменту 

бізнес-комунікації. 

Ключові слова: бізнес-комунікація, ділова 

журналістика, комунікація,, реклама, PR, зв'язки з 

громадськістю, журналістика.  

 

Зараз бізнес активно включається в такі сфери життя, 

як політика, економіка, соціальна сфера та культура. 

Важливу роль у функціонуванні та розвитку бізнесу 

відіграють системи суспільної комунікації, включаючи 

засоби масової інформації. Бізнес-комунікації дозволяють 

компаніям ефективнівніше здійснювати взаємодію із 

зовнішнім середовищем через обмін інформацією. 

Учасниками бізнес-комунікацій стають представники різних 

галузей діяльності. 



187 
 

Зростання ролі та значення ділових відносин у 

суспільстві супроводжується дедалі більшим включенням 

бізнесу у комунікаційне середовище ЗМІ. За минулі роки 

українські засоби масової інформації сильно змінилися тому, 

що мас-медіа доводиться виживати в конкурентних умовах 

ринку. Одним з результатів такого виживання стала поява 

нового типу преси – ділова журналістика. Ділова преса стала 

для бізнес-спільноти важливим джерелом потрібної 

інформації для  успішного та ефективного існування бізнесу. 

А також інструментом доставки інформації про свою 

компанію, товар і послуги споживачам, колегам чи 

конкурентам. 

Для налагодження ефективної комунікацій бізнес-

спільнота не обмежується лише співпрацею з діловою 

пресою. Взаємодія відбувається як з масовими, так і з 

бульварними виданнями. 

Бізнес-комунікації включають у себе все різноманіття 

форм ділового спілкування, які за останні роки 

перетворились у справжню технологію ведення бізнесу.                

Г.С. Мельник, спільно з С.М. Виноградовою виділили кілька 

рівнів у структурі бізнес-комунікацій: перший рівень – це 

внутрішня комунікація, діалог із собою; другий рівень – це 

соціально-економічні комунікативні процеси, що протікають 

у великих і малих соціальних групах. Це комунікація 
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«всередині» соціально-економічних об'єктів, що складаються 

з декількох індивідів, наприклад, у групах підприємців; 

третій рівень – організаційний. Організацію можна 

розглядати як «цілеспрямовану» соціальну групу, де суб'єкти 

ділового партнерства відіграють певні соціальні ролі по 

відношенню до інших членів групи [9]. Є.М. Зарецька 

виділяє додатковий рівень: на інституціональному рівні 

бізнес взаємодіє з політичною та правовою системами, 

інтегрується із соціальним партнерством і виступає як 

елемент громадянського суспільства [7]. 

Для вигіднішого та професійнішого спілкування із 

соціальними суб'єктами бізнес використовує прес-служби та 

ділову журналістику. За А.М. Кривоносовим, мас-медіа 

відіграють важливу роль у формуванні, функціонуванні та 

еволюції суспільної свідомості в цілому. Крім того, 

сприйняття та інтерпретація найважливіших явищ і подій, що 

відбуваються в країні та світі в цілому, здійснюється через та 

за допомогою ЗМІ [8]. Ці обставини дають нам усвідомити 

особливу актуальність і значення все зростаючого 

проникнення журналістики в політичну ти ділову сфери, їх 

перетворення в один з найважливіших інструментів реалізації 

бізнес процесів. 

Масова комунікація як система породжує сукупність 

суспільних інститутів і видів діяльності, що забезпечують її 
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функціонування і розвиток. Одним з таких інститутів є 

засоби масової інформації, а одним із видів діяльності, що 

забезпечують функціонування цього інституту, є 

журналістика, визначає І.М. Дзялошинский функцію 

журналістики в контексті подачі масової інформації. 

Одночасно засоби масової інформації  – це частина сучасної 

економіки. [5] 

Отже, ми можемо дійти висновку, що бізнес 

використовує ЗМІ як канал доставки інформації. Діловим 

ЗМІ цікава інформація про вихід нового західного чи 

вітчизняного гравця на ринок; про покупку нового 

підприємства, відкриття філії великої компанії, появу нового 

бренду відомої компанії; суми рекламних оборотів та інша 

фінансово-аналітична інформація від серйозних фірм, а 

також різноманітні конфлікти, злиття та поглинання, що 

відбуваються на досліджуваному ринку. О.С. Вартанова 

пише, що для ділової преси цікаві великі бізнес-компанії, 

новини пов'язані з ними, економічна ситуація в країні, 

складна та якісна інформація щодо економіки, аналітики чи 

фінансів [2]. 

На даний момент розвиток економіки збільшує попит 

бізнесу на якісну ділову інформацію. Одним з каналів 

отримання такого виду інформації є друковані засоби масової 

інформації. Більшість потреб бізнесу щодо преси Вілкокс Д. 
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класифікує так: надання інформації про продукти та послуги 

клієнтам, партнерам, суспільству чи владі; виконання 

завдання створення брендів фірми, брендових продуктів і 

послуг; захист інтересів фірми в конкурентній боротьбі в 

умовах реальної бізнес-практики [3]. 

Інформація відіграє критичну роль у всіх аспектах 

бізнесу, торгівлі та промисловості. Для підтримки розвитку 

інформаційно багатого ділового середовища та ефективного 

суспільно-приватного діалогу засоби масової інформації 

пропонують великі можливості. ЗМІ забезпечує фірми 

каналами, через які вони можуть спілкуватися з існуючими та 

потенційними клієнтами. Головне в бізнесі – це продукт, 

який він виробляє, та його реалізація. Без реалізації немає 

доходів і діяльності. За Л.С Агафоновим, бізнес-комунікація 

є комунікацією через PR, рекламу та зв'язки з інвесторами, 

які через ЗМІ виходять на різні аудиторії [1]. Бізнес-компанії 

рекламують свою продукцію, а засоби масової інформації 

окупають свої витрати й отримують прибуток. Грошові 

кошти, отримані від публікації оголошень, оплачені 

комерційними та державними підприємствами, фірмами, 

організаціями та приватними особами, стали головним 

джерелом доходів засобів масової інформації. 

З огляду на вищезазначене доходимо висновку, що 

засобам масової інформації вигідно взаємодіяти з бізнесом, 



191 
 

оскільки внаслідок цього медіа отримують колосальний 

прибуток, допомагають корпорації у створенні дієвої реклами 

різних товарів і послуг та, одночасно, розширюють пізнання 

своїх читачів у сфері економіки. Взаємодія зі ЗМІ незамінна в 

роботі будь-якої компанії, адже саме так здійснюється 

контакт із найрізноманітнішими групами: клієнтами, 

існуючими та потенційними; партнерами; акціонерами; 

державними структурами та іншими. Взаємодія бізнесу та 

ЗМІ здійснюється і через PR.  

Детальне визначення PR дав В.М. Горохів: PR за 

своєю суттю являє комунікативною діяльністю, яка 

намагається виконувати ті чи інші завдання за допомогою 

внесення змін до комунікативних потоків [4]. Бізнес-

комунікації компанії повинні бути запланованими та 

націленими на підтримку стратегічних цілей компанії. 

Важливо розуміти, що комунікація заради самої комунікації 

безглузда, вона передбачає глибші цілі. Одним з головних 

напрямків діяльності PR-відділу є налагодження системи 

інформування та каналів зворотного зв'язку зі споживачем. 

В.М. Горохів також писав, що на відміну від каналів масової 

комунікації, які орієнтовані на відтворення широкої картини 

світу, система PR замкнута на «себе», висвітлює будь-які 

події під чітко вираженим корпоративним кутом зору [4]. 
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Завдяки бізнес-комунікаціям можна якнайкраще 

прийти до зміцнення репутації та позитивного іміджу 

компаній, оскільки вони поєднують у собі переваги всіх 

технологій роботи з цільовими аудиторіями. Від того, що і як 

буде повідомлено журналістам про свій бізнес, 

безпосередньо залежить, що завтра дізнається споживач, 

партнер чи потенційний інвестор про компанію. Грамотна 

робота зі ЗМІ є невід'ємною частиною ефективної 

комунікаційної стратегії. 

Для компаній, що оперують на ринках капіталу, одним 

з ключових напрямків зовнішніх комунікацій є зв'язки з 

інвесторами. Це обумовлено не тільки нормами щодо 

обов'язкового оприлюднення інформації, але й зрозумілою 

турботою компанії про зростання власного капіталу, 

збільшення ліквідності цінних паперів і розширення 

акціонерної бази як важливих показників ефективності 

бізнесу в цілому. Термін «зв'язки з інвесторами» (investor 

relations – IR) з'явився 1953 рокуі з легкої руки Ральфа 

Кордінера – тодішнього президента General Electric [6]. IR-

діяльність використовує всі сучасні канали комунікацій, 

умовно вони поділяються на три категорії: 

1) друковані матеріали, що включають документи для 

подачі в комісії з питань про цінні папери, заяви та прес-
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релізи, річні та щоквартальні звіти, профіль компанії, 

довідкові матеріали; 

2) усні повідомлення - зустрічі між інвесторами та 

керівниками компанії, робота з фінансовими ЗМІ, участь у 

конференціях, road-show, проведення конференц-дзвінків, 

телефонні контакти; 

3) Інтернет. Ця категорія останні роки набула 

особливого значення. Головні переваги Інтернету – 

оперативність і невеликі витрати: використання баз даних, 

послуги в режимі он-лайн, з них: презентації фінансових 

результатів, підтримка інформації на корпоративному сайті, 

електронна пошта [6]. 

Отже,  засоби масової інформації пропонують канали, 

через які може поширюватись інформація щодо існуючих і 

нових ринків. Також вони надають місце для реклами, 

завдяки якій бізнес може просунути продукти чи послуги; 

забезпечують платформи, де споживачі та клієнти можуть 

здійснювати зворотний зв'язок. 

Ділова журналістика необхідна міжнародному бізнесу 

через кілька причин. По-перше, засоби масової інформації 

можуть викликати поведінкову зміну в діловій комунікації, 

вони мають неопосередкований вплив на громадську 

поведінку через соціальний маркетинг. По-друге, вони 

володіють інформацією щодо товарів і послуг, які 
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виробляють компанії, тому діють як механізм зворотного 

зв'язку. Засоби масової інформації виконують важливу роль у 

виявленні новітніх і поліпшенні існуючих ринків товарів і 

послуг, які пропонує той чи інший бізнес. По-третє, засоби 

масової інформації можуть діяти як агенти, регулюючи 

середовище функціонування бізнесу, тому що впливає на 

політику. Втручання в ці галузі передбачають збільшення 

важливості засобів масової інформації в діловому секторі для 

забезпечення його каналами новин. Преса для ділового 

середовища є певним засобом допомоги при з’ясуванні тих 

чи інших питань, оскільки може привернути увагу 

громадськості до них. Друковані видання встановлюють 

контакт власників бізнесу із суспільством: вони оповіщають 

щодо діяльності транснаціональних компаній (ТНК), 

створюють сприятливі умови для взаємозв’язку між 

можливими діловими паpтнеpами. Іншими словами, ділова 

журналістика для підприємців – це можливість виразити 

власну позицію з певного приводу, взяти участь у 

формуванні суспільної думки, повідомити про себе як про 

громадського діяча, що безпосередньо впливає на соціальні 

процеси. 

Для ЗМІ співпраця з бізнесом також вигідна. 

Найперше, ділове середовище є об'єктом дослідження, 

джерелом первинної інформації про основні події на 
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макроекономічному вірні. Тому ми можемо вважати, що 

співпраця засобів масової інформації та ділової спільноти 

взаємовигідна. Вони постачають один одному інформації. 

Зв'язок між діловою журналістикою та економічним світом 

носить багатогранний характер. Ділова журналістика 

служить задоволенню різноманітних інформаційних потреб, а 

також допомагає економічному середовищу з’ясувати велике 

коло питань. 
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Ринкова економіка суспільства спонукає нинішнього 

виробника постійно звертатись до рекламування своєї 

продукції. Споживачу потрібно пояснити, що то за 

продукція, яку вона має цінність для споживання, наскільки 

якісна і для чого потрібна вона на ринку. Звісно, продукт 

який уже чекають, не вимагає особливої реклами. Тільки 

треба вказати, де він є і яка його ціна. Але коли такої 

продукції на ринку більше, ніж достатньо, і пропонують її 

різні виробники, то тут уже потрібен особливий хист, щоб 

донести до споживача, що саме така продукція йому 

потрібна, саме вона найкращої якості, саме цей виробник 

пропонує найкращу ціну тощо. І на цьому тлі стрімко 

розвивається нова галузь, – рекламно-інформаційна, що 

пропонує власні послуги. 

Актуальність цієї статті в тому, що саме зараз настав 

той час, коли треба замислитись над тим, що є багато 

інформації про саму рекламу, про те, як краще її подати, щоб 

споживачу було доступніше і цікавіше, але мало хто піднімав 

питання про те, наскільки українська реклама є достовірною 
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і, що рекламодавці дійсно піклуються про споживача і його 

інтереси, а не про свої дивіденди від такої реклами. 

Мета статті – показати кращі засоби використання 

типологічних особливостей рекламних видань для того, щоб 

зробити рекламу товарів та послуг більш дієвою і корисною 

для самого виробника і для споживача. 

Виробники виставляють на ринку продукцію різну – і 

за асортиментом, і за якістю, і за ціною. І тому попит 

споживача стає все меншим, а боротьба між виробниками за 

ринок збиту стає запеклішою. І буває так, що саме продукція 

меншої якості, але вищої ціни, більш активніше 

пропонується на ринку товарів і послуг. Для того, щоб 

ефективніше донести до споживача рекламну інформацію, 

потрібно володіти основними відправними поняттями в цій 

сфері. 

З-поміж найважливіших виділяють такі [5]: 

- форми існування реклами (слухова, зорова, зорово-

слухова); 

- предмет рекламних повідомлень (різноманітні товари 

та послуги, ідеї, політичні особистості); 

- характер інформації в рекламних повідомленнях 

(комерційна, політична, соціальна, прихована); 

- цільове призначення реклами (реклама товарів і 

послуг; реклама ідей; комерційна та некомерційна реклама; 
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реклама благодійних фондів, політичних чи релігійних 

організацій; спонукальна реклама — скажімо, у вигляді 

купонів з обіцяними знижками, що спонукає до покупки, 

тощо); 

- об'єкти авторського права в рекламних виданнях 

(логотип фірми, товарний знак, слоган, рекламний девіз, 

текстовий та ілюстративний матеріали); 

- типологічна структура видань з рекламними 

текстами (власне рекламні періодичні видання; рекламні 

інтернет-сайти; проспекти; каталоги; видання, що 

розповсюджуються поштою, — такі, як листи, прейскуранти, 

бланки; періодичні видання нерекламного характеру; 

рекламна продукція, вміщувана на зовнішніх носіях із метою 

привернення уваги найширшого кола потенційних 

споживачів, – рекламні щити, афіші, транспаранти, світлові 

вивіски, електронні табло). 

Соціальні комунікації – це система «суспільної 

взаємодії, яка включає визначені шляхи, способи, засоби, 

принципи встановлення і підтримання контактів на основі 

професійно-технологічної діяльності, що спрямована на 

розробку, провадження, організацію, удосконалення, 

модернізацію відносин у суспільстві, які складаються між 

різними соціальними інститутами, де, з одного боку, у ролі 

ініціаторів спілкування найчастіше виступають соціально-
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комунікаційні інститути, служби, а з другого – організовані 

спільноти (соціум, соціальні групи) як повноправні учасники 

соціальної взаємодії. Ці комунікації є соціально 

маркованими, бо передбачають взаємодію із соціально 

визначеними групами людей» [8]. 

Отже, соціальні комунікації – це штучно створені 

зв’язки між людьми для передачі інформації, на відміну від 

власне комунікації, де люди спілкуються, передають 

інформацію, але не усвідомлюють цей процес. 

«Цільове призначення рекламного звернення, в якій би 

формі його не було реалізовано, на якого б читача не було 

розраховано, – продавати. Продавати – в найширшому сенсі 

цього слова: викликати в споживача бажання придбати 

рекламований товар, скористатися рекламованою послугою, 

прийняти рекламовану пропозицію або поводитися 

відповідно до рекламованої схеми поведінки. 

Забезпечуючи досягнення цієї головної мети, 

рекламний текст виконує кілька основних функцій, серед 

яких можна виділити іманентні для будь-якої форми 

інформації (комунікативну, інформаційну) й похідні, які 

виникають на тлі забезпечення основної мети: освітню, 

популяризаторську, функцію маніпулювання свідомістю, 

навіювання тощо. Дослідники запроваджують для 

характеристики реклами, а отже, й літератури, яка забезпечує 
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її потреби, й інші функціональні категорії, наприклад 

економічну, ідеологічну, соціальну. Проте, на нашу думку, 

правильні по суті, за своїм значенням вони вторинні й лише 

повторюють (відтіняють) сенс основного функціонального 

призначення рекламного твору. Продавати – означає брати 

участь у виконанні й економічних, і соціальних, й інших 

завдань» [1]. 

Щоб обрати найдоцільніші методи вираження 

реклами, потрібно добре знати типологічні характеристики 

видань: 

- цільове призначення; 

- читацька адреса; 

- характер інформації; 

- матеріальна конструкція видання. 

За цільовим призначенням реклама має сприяти 

зростанню товарообігу, регулюванню пропорцій виробництва 

та споживання, формуванню сучасної структури попиту, у 

якій провідне місце відводиться соціально перспективним 

товарам, скороченню витрат обігу, підвищенню ефективності 

виробництва. 

Параметри читацької адреси або цільової групи 

рекламного впливу, визначають за допомогою сегментації 

ринку, тобто виділення зі всієї маси можливих (потенційних) 

покупців тих груп (сегментів), звернення до яких буде  
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найперспективнішим і найефективнішим. Критеріями 

сегментації ринку служать, як звичайно, демографічні 

фактори: стать, вік, рід заняття, місце проживання, 

положення (статус) тощо. 

Такі дані беруться в рекламодавця. Наявність цієї 

інформації забезпечує вибір ефективних прийомів 

переконання в перевагах продукції, що рекламується. 

Характер інформації виконує комунікативну 

функцію. І тому інформація у рекламі має три 

взаємопов’язаних аспекти: 

- синтаксичний (структурний); 

- семантичний (смисловий); 

- прагматичний (ціннісний); 

Рекламна інформація має правильно відбивати певні 

потреби конкретної категорії потенційних покупців. 

Характер інформації може бути покладений в основу 

класифікації рекламних видань. Для реклами, що вводить 

новий товар на ринок, застосовують проспекти та каталоги. 

Проспект – це видання, яке містить докладні 

відомості про один, або кілька подібних за призначенням 

товарів чи послуг. У ньому надається інформація про 

призначення товару, галузь застосування, визначальні 

особливості, засіб застосування. 
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Каталог – систематизований за будь-якою ознакою 

перелік великої кількості товарів, що випускає підприємство, 

або є на оптовій базі. 

На виставках та ярмарках застосовують такі рекламні 

видання, як карти-схеми, путівники, прес-релізи тощо. 

Матеріальна конструкція є предметом дискутування 

серед спеціалістів. Каталог і проспект може бути 

реалізований майже в будь-якій матеріальній конструкції: 

каталог товарів і послуг – книжне видання великого формату, 

а також альбомне; проспекти залежно від характеру товарів, 

можуть бути у вигляді книги, буклету, або листівки. 

Значного поширення в рекламі набуває плакат як вид 

видання, зважаючи на знакову природу інформації.  Зазвичай 

плакати використовуються у вигляді афіш, що запрошують 

на виставку, ярмарок, розпродаж [6]. 

На жаль, сьогодення диктує на українському ринку 

реклами корумпований спосіб подачі інформації. Рекламісти 

мало піклуються про захист споживача від недостовірної і 

неперевіреної реклами, роблячи на сторінках носіїв зноску: 

«Видання не несе відповідальність за достеменність змісту 

реклами». І споживач змушений у цьому вирі інформації 

бути сам для себе відповідальним контролером за якість та 

ідентичність товару. Тому і ставлення до українських 

інформаційних носіїв і до реклами в цілому, яку вони несуть 
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у світ, в українського споживача дуже критичне. Вимоги 

споживача ніхто не бере до уваги – ні виробник, ні 

рекламоносій. І та плата за рекламу нині не є продуктивною і 

не робить оберту підприємствам. 

Активізація економічних змагань у ринкових умовах, 

підвищення ролі та значення реклами під час збуту товарів 

зумовлюють виникнення нових форм маркетингових 

стратегій, серед яких виокремлюється порівняльна реклама 

(ПР), заснована на принципах компаративізму. Проте слід 

діалектично розмежовувати форми її прояву – як 

продуктивного маркетингового креативу чи як 

комунікаційної форми недобросовісної конкуренції [3]. 

Диференціація такої реклами має свої позитивні аспекти при 

визначенні критеріїв порівняльної реклами та виявленні 

маніпулятивних технологій порушення нею етичних норм 

конкурентного середовища. 

Аналіз ґенези ПР засвідчив, що одвічні проблеми 

недобросовісної конкуренції та способи боротьби з нею 

виявили себе ще на етапі зародження торговельних відносин: 

в античних полісах на торговищах, у міжособистісному й 

професійному спілкуванні учасників ринкових комунікацій. 

Етичні проблеми конкурентного середовища спостерігалися і 

в епоху Середньовіччя, коли серед ярмаркового різноголосся 

виокремлювалися римовані заклики звернути увагу на 
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пропонований товар і при цьому безсоромно паплюжилися 

конкуренти. У Нові часи недобросовісна конкуренція, 

підтримувана некоректними порівняннями рекламістів-

аматорів, мала здебільшого вербальний характер і 

зафіксована у фольклорі. У період активного розвитку 

капіталізму траплялися поодинокі випадки використання ПР. 

1897 р. в Росії відбувалася торговельна війна парфумерів, 

лідерів ринку А. Ралле і Г. Броккара, які не втратили 

моральних чеснот у конкурентному двобої, що закарбувало 

прецедент в історії як взірець добросовісної конкуренції 

[2],[1]. 

У ХХ ст. ПР ще на набрала такого розвитку, 

незважаючи на технологічні можливості, але мають місце її 

видозміни. 

Порівняльна реклама, у якій не дотримано моральних 

норм, інформація неправдива, компаративний прийом 

уводить в оману, а «інсинуація, непрямі натяки, і двозначні 

поради» завдати шкоди конкурентові, варті  серйозної уваги 

контрольних інституцій [3]. 

Наприкінці  ХХ ст. завдяки науково-технічним 

досягненням з’явилися нові засоби реклами такі, як радіо, 

телебачення, Інтернет, директ-маркетинг.  

Дослідження показують, що середній клієнт – це 

адресат декількох сотень маркетингових звернень за день. 
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Завдяки такій величезній кількості звернень до споживача, 

маркетологи шукають інструменти, що можуть підсилити 

увагу потенційних клієнтів. Використання сайтів соціальних 

мереж у маркетинговій діяльності, як наприклад, Facebook, 

Twitter тощо,  одне з можливих рішень [7].  

Рекламні звернення, що лунають зі сторінок сайтів 

соціальних медіа, є новим підходом і різними додатковими 

формами  маркетингової комунікації. 

Соціальні маркетингові медіа-сторінки – це нова 

технологія спілкування клієнта і продавця або виробника, за 

допомогою таких засобів, як тексти, звукові файли, 

фотографії, фільми тощо. 

Типологічна характеристика подання інформації має 

деякі видозміни,  порівняно з традиційними рекламними 

виданнями: 

- контакт, що ініціює (підтримує зв’язок із членами); 

- присутність персони через створення профілю цієї 

персони; 

- подання інформації, яку готові надати членам 

контакту; 

- контроль за діяльністю членів комунікації. 

Кількість людей, що мають свій профіль у 

соціальному медіа-маркетингу, динаміка їх взаємодії і часу 

перебування в соціальному медіа-маркетингу, що 

https://stud.com.ua/63350/marketing/okremi_kanali_drukovanoyi_reklami%23annot_1
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збільшується, – важливі чинники інтересу такого складника 

комунікації, як реклама. Компанії, що управляють 

соціальним медіа-маркетингом, збирають детальні дані про 

кожного клієнта. Ці дані надходять від самого користувача 

(створення профілю) і завершуються постійними записами 

слідів діяльності користувачів, що триває. Тому звернення, 

відіслані в цьому середовищі, повністю спеціалізовані до 

інтересів і переваг його членів [7]. 

Гармонічне поєднання з інтересами споживачів, 

завдяки точним даним, якими володіють соціальні 

адміністратори мережевих сайтів, цільового рекламного 

звернення, є основною превагою такої комунікації. Були 

проведені дослідження і вони «доводять доцільність 

проведення маркетингових кампаній на сайтах соціальних 

мереж з економічного погляду» [7]. 

З погляду на попередні твердження, можна 

спрогнозувати подальший розвиток соціального медіа 

маркетингу, але характер його буде вже не такий динамічний. 

Усе це «не виключає спірних питань або дилеми, пов’язаних 

із застосуванням сайтів соціальних мереж для досягнення 

цілей маркетингу» [7]. Певні дилеми: «як управляти 

маркетинговими кампаніями найбільш ефективно, 

з'являються в соціальних мережевих сайтах з розвитком 

соціального медіа-маркетингу. Представлені дилеми 

https://stud.com.ua/63350/marketing/okremi_kanali_drukovanoyi_reklami%23annot_1
https://stud.com.ua/63350/marketing/okremi_kanali_drukovanoyi_reklami%23annot_1
https://stud.com.ua/63350/marketing/okremi_kanali_drukovanoyi_reklami%23annot_1
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етичного, організаційного і економічного характеру загалом 

можна сформулювати так:  

1. Некомерційний характер сайту соціальних мереж.  

2. Відкритість маркетологів до критичних зауважень.  

3. Повага маркетингу до користувачів соціальних 

мереж, недоторканність  їхнього приватного життя.  

4. Поява брехливої маркетингової діяльності на сайтах 

соціальних мереж (штучні прихильники).  

5. Розроблення загальноприйнятих заходів 

ефективності.  

6. Соціальні мережеві сайти мають некомерційне 

походження. Вони почали існування, щоб зібрати членів 

віртуального середовища і будувати відносини серед них» 

[7].  

Оцінювання ефективності рекламної кампанії – це 

необхідний, підсумковий елемент кожної кампанії. Оскільки 

сайти соціальних мереж стурбовані цим, то з'являється 

проблема, тому що це порівняно молодий вид реклами в 

навколишньому середовищі. Соціальний медіа-маркетинг не 

має зазвичай прийнятних стандартів вимірювання 

ефективності [9]. 

Щоб реклама мала успіх і її сприймали, як 

ненав’язливу, медіа-кампанії повинні бути мимовільними, 

неагресивними і, щоб досягти ще кращих результатів, краще 

https://stud.com.ua/63350/marketing/okremi_kanali_drukovanoyi_reklami%23annot_1
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сполучати повідомлення з розвагою, ексклюзивною за 

змістом, «бо фахівці радять використовувати участь в 

змаганнях, випробуваннях, іграх, можливість отримання 

презенту тощо» [10]. 

Отже,як складова частина соціальних комунікацій, 

реклама має свої особливості в процесах динамічного 

розвитку суспільства в цілому. З розвитком і видозміною 

суспільства також змінюються типологічні особливості 

рекламних видань і носіїв. Але головна мета рекламного 

процесу залишається такою ж, як була і раніше. Змінюються 

форми, засоби, можливості донесення інформації до 

споживача. І для успішного використання всіх цих методів і 

прийомів потрібно завжди бути на піку сучасних подій, бути 

в курсі всіх новинок і мати уявлення про ті товари й послуги, 

які пропонують на ринку. 
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СПІВВІДНОШЕННЯ СИСТЕМИ  

УЗГОДЖЕНЬ І КЕРУВАНЬ  
В МЕЖАХ РЕЧЕНЬ АНГЛІЙСЬКОЇ МОВИ  

ТА СИСТЕМИ ВІДМІНКІВ В УКРАЇНСЬКІЙ МОВІ 
 

Стаття присвячена проблемі кореляції системи 

узгоджень і керувань англійської мови та системи відмінків в 

українській мові як засобів забезпечення когезії на рівні 

речення в межах тексту. Проаналізовано мову як засіб 

спілкування, структуру мови, текст як базову одиницю 

комунікації. Схарактеризовано ознаки тексту. Виокремлено 

когезію як одну з основних властивостей тексту. 

Досліджено два типи синтаксичних відношень в англійській 

мові, що зумовлюють вибір форми відмінка в українській 

мові. 

Ключові слова: спілкування, комунікація, мова, рівні 

мови, текст, когезія, когерентність, речення, синтаксичні 

відношення, відмінок 
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Людина – істота соціальна. Люди взаємодіють один з 

одним, використовуючи засоби природної мови. У сучасному 

мовознавстві вважається, що на відміну від мови тварин, 

людська мова має певну структуру. Мовні структури 

розташовані на певних рівнях. Так, відомий український 

мовознавець М.П. Кочерган виділяє чотири основні рівні 

мови: «фонологічний, морфологічний, лексико-семантичний і 

синтаксичний» [7, 69]. Саме синтаксичний рівень 

«обслуговує комунікативні потреби і підпорядковує собі 

одиниці всіх інших рівнів» [7, 69]. Мовною одиницею на 

рівні синтаксису є речення. На відміну від слова та 

словосполучення речення характеризується 

комунікативністю, відносною самостійністю і структурною 

цілісністю. Варто зазначити, якщо речення є мовною 

одиницею, то висловлювання є мовленнєвою [7, 107]. 

Речення об’єднуються в тексти, що вважаються основними 

одиницями взаємодії між людьми [8, 9]. 

Когезію можна схарактеризувати як спосіб, за 

допомогою якого певні слова або граматичні категорії 

речення мови оригіналу та мови перекладу можуть 

поєднувати те речення до попередніх (або наступних) у 

тексті. Отже, когезія допомагає осягнути текст у цілому, 

зрозуміти його тему та правильно перекласти його [8, 11]. Це 

обумовлює актуальність нашої статті, оскільки завдання 
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перекладача полягає в необхідності відтворення 

прагматичного формату мови оригіналу в перекладі. 

Проблему когезії досліджували M. Хоуі, M. Халлідей і                   

Р. Хасан, M. Бейкер, П. Ньюмарк, K. Малмк’яр,                           

І.Р. Гальперін, С.Є. Максімов, О.О. Селіванова та інші. 

Однак, на нашу думку, це питання недостатньо досліджене з 

боку українських перекладознавців.  

Мета статті: розглянути співвідношення системи 

узгоджень і керувань англійської мови та системи відмінків в 

українській мові як засобів забезпечення когезії на рівні 

речення.  

Для досягнення поставленої мети потрібно виконати 

такі завдання: 

1) дослідити роль мови в суспільстві; 

2) розглянути структуру мови; 

3) сформулювати поняття «текст»; 

4) дослідити сутність когезії як однієї з ознак тексту; 

5) розглянути кореляцію системи узгоджень і керувань 

англійської мови та системи відмінків в українській мові як 

засобів забезпечення когезії на рівні речення в межах тексту. 

Об'єктом дослідження є засоби забезпечення 

граматичної когезії в англійській та українській мовах на 

рівні речення. 
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Предметом дослідження є адекватне відтворення 

засобів когезії на рівні речення в тексті перекладу з метою 

збереження глибинної структури вихідного тексту. 

Без мови неможливе існування будь-якого 

суспільства, а мова не існує поза суспільством. Без 

спілкування людей неможливі життя і діяльність суспільства, 

адже «воно є необхідною умовою будь-якої діяльності». 

Завдяки спілкуванню людина здатна «адаптуватися до 

соціуму, засвоїти соціальний досвід і морально-етичні норми 

поведінки, історично сформовані та загальноприйняті у 

конкретному суспільстві». У сучасній лінгвістиці є 

можливим вживання терміна «комунікація» як синонім до 

терміна «спілкування», при цьому комунікація розглядається 

як специфічна форма «взаємодії людей у процесі їхньої 

пізнавально-трудової активності» [2, 28]. 

В лінгвістиці об’єктом дослідження є мова. 

Вважається, що вона виконує дві базові функції, а саме: 

когнітивну, тобто гносеологічну, та комунікативну 

(функціональну, прагматичну). Унаслідок постановки 

людини в центр наукових досліджень підвищився інтерес до 

так званого «людського фактора в мові» (Бенвеніст) [9, 11]. 

Адже сутність людини полягає не тільки в тому, що вона – 

істота, яка мислить (homo sapiens), а й у тому, що вона – 

істота, яка розмовляє, спілкується (homo loquens) [2, 29]. 
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Як було зазначено вище, М.П. Кочерган виділяє 

чотири основних рівні мови: «фонологічний, морфологічний, 

лексико-семантичний і синтаксичний» [7, 69]. Проте, на нашу 

думку, більш слушною для нашого дослідження буде модель 

мови, запропонована відомим українським перекладознавцем 

І.В. Корунцем. За його моделлю, до першого рівня мови 

належать фонеми та звуки, другого – морфеми, третього – 

лексикологічні одиниці (слова та усталені й ідіоматичні 

сполучення слів), четвертого – синтаксичні одиниці (вільні 

типи і класи словосполучень, а також прості й складні 

речення), п’ятого (останнього, найвищого) – 

суперсинтаксичні одиниці (надфразові єдності, абзаци, 

тексти різних підстилів) [5, 77]. 

З огляду на це можна допустити, що люди вимовляють 

звуки для того, щоб утворювати слова, які потім 

об’єднуються в речення згідно з правилами граматики. Далі 

речення об’єднуються в тексти, які є основними одиницями 

взаємодії між людьми [8, 9]. 

«У теорії мовної комунікації сформувалося бачення 

тексту як базової одиниці комунікації» [1, 35]. Справді, 

спілкування не є конгломератом ізольованих висловлювань, 

натомість йому притаманна системність. Ця системність має 

у своїй основі системність знань людини про світ і 

осмисленість цих знань в процесі мовної комунікації. Отже, 
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можна стверджувати, що повноцінною одиницею 

спілкування може бути лише текст. Адже саме текст є носієм 

повноцінної інформації та має структурну організацію [1, 35]. 

Учені розходяться у підходах до визначення такого 

поняття, як «текст». Так, наприклад, Д.С. Лихачов у своїй 

праці, присвяченій дослідженню тексту, стверджував, що не 

існує жодної академічної праці, у якій було б надано 

однозначне визначення тексту. Нині ситуація залишається 

приблизно такою ж [8, 9]. 

А О.О. Селіванова вважає, що «текст» ‒ це цілісна 

(когерентна) семіотична форма мовної, психологічної та 

ментальної діяльності автора. Текст концептуально та 

структурно інтегрований в об’єктивну реальність, семіотичну 

систему релевантної культури і функціонує як прагматичний 

засіб комунікації [8, 9-10]. 

С.Є. Максімов пропонує визначати текст як частину 

завершеного мовлення, що піддається розумінню, 

лінгвістичному аналізу, а також усному і письмовому 

перекладу [8, 26]. 

Яке б визначення ми не обрали, варто зазначити, що 

текст як лінгвістичне явище характеризується такими 

ознаками: зв’язністю (когезією), цілісністю (когерентністю), 

інтенційністю, інформативністю, ситуативністю, 

членованістю (наявністю смислових частин), інтегративністю 
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(тобто єдністю цих частин), модальністю, розгорнутістю, 

послідовністю, динамізмом зображуваного тощо [2, 148]. 

Однією з основних властивостей тексту вважається 

когезія / зв’язність. Когезію можна визначити як спосіб, за 

допомогою якого певні слова або граматичні риси речення 

приєднують те речення до попередніх (або наступних) у 

тексті. 

Отже, когезія допомагає зрозуміти текст як єдине ціле, 

збагнути його тему та правильно перекласти текст усно (а 

також письмово). Ця риса тексту дуже важлива для 

письмових та усних перекладачів, оскільки вони ніколи не 

перекладають окремі слова або речення, а мають справу із 

завершеними текстами (усними або письмовими). 

Відсутність когезії (що інколи трапляється в певних ораторів 

та авторів) – найзначніша проблема для усних і письмових 

перекладачів. Отже, когезія – властивість тексту як 

лінгвістичної одиниці [8, 11-12].  

На нашу думку, явище когезії може досліджуватися 

також на рівні речень у межах системи узгоджень і керувань 

у реченнях англійської мови та системи відмінків в 

українській мові. 

Відомо, що англійська мова належить до аналітичних 

мов, а українська – до синтаксичних. Труднощі при перекладі 

з аналітичної мови на синтаксичну і навпаки можна 
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розв’язати за допомогою досліджень порівняльної типології 

мов. Для української мови характерна розвинута система 

відмінків. В українській мові є сім відмінків: називний, 

родовий, давальний, знахідний, орудний, місцевий, кличний. 

А в сучасній англійській мові, на думку більшості філологів, 

є лише два відмінки: загальний і присвійний [6, 207]. 

Специфічні характеристики або ж універсалії 

вважаються типічними для перекладних мов, що відрізняє їх 

від неперекладних. Це твердження зберігає свою силу 

незалежно від того, які дві мови беруться для порівняння. До 

цих універсалій належать вищий рівень когезії мови та 

визначення конкретно синтаксичних / морфологічних рис, 

спільних для її елементів / складників: формальні та / або 

субстантивні універсалії синтаксичної структури. 

Ми погоджуємося з тим, що граматиці кожної мови 

притаманні базові компоненти, що характеризують основні 

синтаксичні структури речень, а також універсальний набір 

трансформацій, які в кожній мові застосовуються по-різному 

для змін речення для того, щоб остаточний варіант відповідав 

нормам мови перекладу. 

Вважається, що граматичне поняття відмінка, що 

інкорпорує низку семантичних відношень, що виникають між 

іменниками та іншими членами речення, варто визнати 

базовим компонентом кожної мови. Адже, якщо ми 
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порівняємо аналітичні мови з флективними, при перекладі з 

аналітичної мови на флективну за допомогою граматичних 

відношень відмінка утворюється мережа, у якій 

використовується певна система відмінків як універсальних 

моделей для структури мови перекладу. 

Так, граматичні риси, характерні для однієї мови, 

парадигматично виявляються в тій чи іншій формі 

(семантичній або морфемній) в інших мовах також, що дає 

можливість порівняти способи вираження, сформулювати 

чіткі тлумачення відношень дієслово + додаток (іменник або 

займенник) у мові джерела (англійській) і мові перекладу 

(українській). 

У даному випадку значну зацікавленість викликають 

семантично релевантні синтаксичні відношення, що 

охоплюють дієслово + іменник / займенник порівняно з 

парадигмою відмінків, що мають істотну міжмовну цінність, 

не говорячи вже про те, що семантично відмінні або, радше 

кажучи, неадекватні зв’язки, що можна представити за 

допомогою згаданих вище відмінків, не відповідають нормам 

мови перекладу, що розглядається. Наприклад, при перекладі 

конструкції англійською мовою “inform” + додаток (іменник / 

займенник) слово (іменник або займенник), що стоїть після 

«повідомляти», набуває давального відмінка. Отже, можна 

твердити про те, що в українській мові ми не можемо вжити 
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іменник або займенник, що стоїть після «повідомляти», у 

знахідному або родовому відмінку. 

Тому можна стверджувати, що вибір адекватного 

варіанта перекладу накладає певні обмеження на способи, за 

допомогою яких морфеми відмінків слід ідентифікувати та 

застосовувати, ураховуючи властиві їм дискурсивні значення 

або функції відповідно до концепту парадигматичного 

зіставлення мови джерела та мови перекладу. 

Кожній мові притаманні власні засоби створення 

зв’язків між елементами тексту за допомогою семантичних і 

структурних відношень, що існують між ними, та завдяки 

внутрішньомовним та міжмовним граматичним 

відношенням. Встановлення таких зв’язків можна 

простежити на будь-якому рівні перекладу. Мета полягає в 

досягненні відповідності текстуальної норми мови перекладу 

та граматичної системи кожної з мов, що розглядається, що 

саме собою спонукає надавати перевагу певним засобам над 

іншими. 

У цьому контексті варто зазначити, оскільки когезивні 

моделі відрізняються в різних мовах, завдання перекладача 

полягає в тому, щоб дотримуватися балансу між системною 

точністю та синтагматичною природністю, піднімаючи на 

вищий рівень адекватність когезії за допомогою 

використання відповідних відмінків мови перекладу, тобто 
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української, що інтерпретуються в даній мові як одиниці 

мережі когерентності. 

В українській мові, як мові, яка має розвинуту систему 

відмінків, дійсно широко застосовуються форми відмінків і 

такі відмінкові фрейми в ній визначаються на підставі 

синтаксичних відношень, що лежать в основі оригіналу 

англійською мовою. 

У дійсності синтаксичним відношенням, що 

зумовлюють вибір форми відмінка в українській мові, 

відповідають два типи таких відношень в англійській мові:  

1) дієслово (головне слово) + додаток (іменник / 

займенник); 

2) дієслово + прийменник з дієсловом. 

Ці два типи відношень в англійській мові 

відрізняються один від одного з’ясуванням відмінкових 

фреймів, в які вони повинні бути інтегровані, та визначають 

семантично релевантні відповідники в межах мов, що 

порівнюються. Деякі англійські прийменники, що виражають 

зв’язки залежності одного слова від іншого, передаються в 

мові перекладу за допомогою відповідних відмінкових форм. 

Наприклад, в англійській мові словосполучення дієслово 

«avoid» + додаток (іменник / займенник) відтворюється в 

українській мові як «уникати» + додаток (іменник / 

займенник) в родовому відмінку [4, 71–72]. Прикладом може 
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слугувати нищенаведене речення англійською мовою та його 

переклад українською: 

We could avoid the main line of the retreat by keeping to 

the secondary roads beyond Udine [10, 246]. 

Ми б тоді уникали основного шляху відступу, 

тримаючись другорядних путівців за межами Удіне [3, 272]. 

Значення англійського прийменника to + додаток 

(іменник / займенник) відтворюється в українській мові за 

допомогою давального відмінка [4, 72].  

The major spoke grudgingly to the orderly who ducked 

back into the hole again and came out with a quarter of a white 

cheese [10, 63]. 

Майор неохоче буркнув щось ординарцеві, і той знову 

зник у глибині, повернувшись із чверткою кружала білого 

сиру [3, 81]. 

Англійський прийменник in (у значенні перебування в 

якому-небудь місці) + додаток (іменник / займенник) в 

українській мові передається як прийменник в + додаток 

(іменник / займенник) у формі місцевого відмінка [4, 73]: 

She was not in the garden and I went to the side door of 

the villa where the ambulances drove up [10, 27]. 

Її не було в саду, тож я попрямував до бічних дверей, 

куди під’їжджали санітарні машини [3, 44]. 
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Англійський прийменник by + додаток (іменник / 

займенник) в українській мові відтворюється додатком 

(іменник / займенник) в орудному відмінку [4, 73]. 

Every week some one gets wounded by rock fragments 

[10, 17]. 

Щотижня когось ранить уламками скелі [3, 32]. 

Необхідно провести лінію поділу між випадками, які 

трапляються в мові перекладу в межах подвійного відмінка, 

при тому, що він несе в собі хибний варіант, який суперечить 

уніформності когезії цієї мови. 

Наприклад, англійське словосполучення «prevent» + 

додаток (іменник / займенник) відтворюється в українській 

мові за допомогою дієслова «завадити» + додаток (іменник / 

займенник) у формі давального відмінка [4, 73].  

All the advertisements were blacked out, supposedly to 

prevent communication in that way with the enemy [10, 337]. 

Всі оголошення були зафарбовані чорним, мабуть, для 

того, щоб завадити таким чином комунікації з ворогом [3, 

368]. 

Ми не можемо поставити іменник «комунікація» після 

дієслова «завадити», наприклад, у знахідному або родовому 

відмінку, адже це порушуватиме норми української мови, а 

тому суперечитиме уніформності когезії цієї мови. 
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Отже, нехтування міжмовними, тобто мови оригіналу 

та мови перекладу, семантичними відмінностями між 

дієсловами та додатками маніфестують подібний рівень 

сумнівної варіативності перекладацьких варіантів, при тому, 

що завдання перекладача полягає в тому, щоб ідентифікувати 

відмінкові відношення в межах формату мови оригіналу – 

мови перекладу і надати еквівалентну форму вираження, 

пропонуючи нормативні відмінкові морфеми мови перекладу 

[4, 73]. 
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У цій статті ми розглядаємо особливості 

відтворення концептосистем української та англійської мов, 

а саме: літературну, історичну, побутову та фольклорну, у 

перекладі українських фразеологізмів на англійську мову. 

Ключові слова: фразеологія, концепт, 

концептосистема. 

 

Фразеологізми як знаки вторинної номінації є 

важливим засобом відбиття етнічної ментальності. Відтак, 

сталі вирази в перекладознавстві є важливою науковою 

проблемою, яка досліджувалася багатьма науковцями                

(Л.С. Бархударов, В.С. Виноградов, В.І. Карабан,                          

І.В. Корунець, H. Basil та інші). 

Фразеологічні одиниці як особлива група лексики 

характеризуються специфічною структурно-семантичною 

побудовою. Фразеологія як ніяке інше лінгвістичне явище 

характеризує процес розвитку літературної мови.  Отже, 

соціо-історичне явище етнокультурних особливостей 
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української фразеології і її перекладу на англійську мову і 

надає актуальності нашому дослідженню. 

Метою даної статті є вивчення особливостей 

перекладу українських етнокультурних фразеологізмів. Для 

досягнення заявленої мети необхідно виконати такі завдання: 

розглянути теоретичні аспекти концептосистем 

української та англійської мов і дослідити структурно-

семантичні особливості фразеологізмів.  

Об’єкт дослідження – концептосистеми української 

та англійської мов, а саме: літературна, історична, побутова 

та фольклорна.  

Предмет дослідження – особливості відтворення цих 

концептосистем у перекладі українських фразеологізмів на 

англійську мову. 

Фразеологія посідає значне місце в житті кожного 

народу. Фразеологія (від грецького phrasis – вираження, logos 

– вчення) – 1) сукупність фразеологізмів даної мови; 2) розділ 

мовознавства, який вивчає фразеологічний склад мови [2, 

241]. Фразеологією називають також сукупність усталених 

зворотів і висловів, властивих тій чи іншій мові. 

Фразеологізми кожної мови імплікують його образні 

мотивації, бачення світу, менталітет. 

Значення фразеологізмів і їх вживання, безумовно, 

оживляє нашу мову, робить її цікавою і багатою. У 
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лексичному складі мови фразеологізми посідають значне 

місце, тому що вони образно й точно передають думку, 

відображають різні боки дійсності. Зі стійкими образними 

виразами ми часто зустрічаємось у повсякденному житті. 

Використовуючи фразеологізми в мові, треба бути впевненим 

у правильності його відтворення і необхідно точно знати 

його значення. Наприклад, «знайти спільну мову», «голова на 

плечах», «час минув», «нерозлийвода». Кожне з цих 

словосполучень ми вживаємо в тих випадках, коли 

висловлюємо власне ставлення – схвальне, зневажливе або 

іронічне до якогось факту. Для того, щоб знати, коли і де 

краще вживати фразеологізми, необхідно добре знати його 

значення і образ, який лежить в основі цього виразу. 

Усі фразеологізми спочатку виникли для позначення 

конкретних подій, явищ, фактів. Поступово через різні 

причини почали вживатися переносно для позначення інших, 

але в чомусь схожих з початковим значенням. Це надає 

фразеологізмам особливу образність і виразність. 

Походження багатьох фразеологізмів тісно пов'язане з 

історичним минулим народу. Залежно від того, коли і де 

виникли ті чи інші фразеологічні звороти, їх можна поділити 

на чотири групи: фразеологізми, пов'язані з історичним 

минулим, образні вислови, що відображають народні звичаї, 
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традиції, крилаті слова, стійкі поєднання слів, що виникли з 

функціонування різних ремесел, професій. 

Так, наприклад, в усталеному звороті пропав, як швед 

під Полтавою звучить відгомін боротьби з чужинцями. 

Вивчення будь-якого лінгвокультурного концепту як 

одиниці мовної картини світу репрезентує цінність для 

виявлення особливостей культури і світобачення конкретної 

лінгвокультурної спільності. Проте існують концепти, які 

мають особливу значущість у когнітивному просторі і в 

культурі мовного співтовариства. 

Концепт – культурно-маркована орієнтована смислова 

одиниця, що є продуктом колективного мислення, 

зберігається у пам’яті мовної особи. У процесі пізнання 

інформація про навколишню дійсність узагальнюється до 

рівня концепту. У вигляді концепту вона зберігається у 

свідомості особистості, а її об'єктивація здійснюється за 

допомогою редукції складної ментальної освіти до простого 

конкретного сенсу в кожному акті спілкування і номінації [6, 

389].  

Безпосередньо лінгвокультурний концепт 

відрізняється від інших ментальних одиниць (зокрема від 

концепту з когнітивного боку) акцентуацією ціннісного 

компонента. Основою для виділення лінгвокультурних 

концептів можна вважати систематизовані в дослідженні 
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О.А. Іпанової критерії: високочастотність імені концепту, 

лінгвокультурна маркованість, світоглядна орієнтованість, 

етимологічна пам'ять та інші. 

Отже, у нашому розумінні, концепт набуває статусу 

лінгвокультурного елемента при його культурній або 

національній забарвленості, а також за наявності яскраво 

вираженого ціннісного складника в його структурі. 

Концептосистема не є стабільною. Навпаки, вона 

динамічна, весь час змінюється під впливом постійного 

процесу пізнання. Слід зазначити, що концептосистеми в 

різних людей не збігаються, це залежить не тільки від їхнього 

інтелектуального рівня, а й від життєвої практики. 

У нашому дослідженні ми розглядаємо такі 

концептосистеми: літературну, історичну, побутову та 

фольклорну. 

1. Літературна концептосистема 

Національна мова у свій надзвичайний спосіб трактує 

різні явища, звичаї, обряди, традиції, спосіб життя. Значний 

вплив на розвиток та специфіку національної мови має 

культура певної етнічної спільності. Кожна з таких культур 

хоча й порівняно автономна, але також зазнає впливу і сама 

впливає на сусідні. 

Національна ментальність формує стержень, навколо 

якого вибудовується національна картина світу кожного 
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народу. За словами етнопсихолога В. Яніва, головні 

характеристики нації – це «…єдина територія, єдина мова, 

спільність економічного життя, спільність психічного укладу, 

який виявляється в єдності властивостей національної 

культури» [10, 5]. 

Одним з основних складників мовної картини світу є 

фразеологізми. В ідіомах кожної мови багато чого приховано, 

вони говорять і про сам народ, і про його бачення світу, 

образні мотивації тощо. 

Українська фразеологія багата афоризмами, які 

належать багатьом письменникам. Наприклад: бери вершину 

і матимеш середину; сліпі очі, коли затулені зіниці; не розум 

від книг, а книги від розуму створились (Григорій 

Сковорода), жінка призначена чоловікові, як смерть від бога; 

купала ту свою любов ночами у своїх сльозах (Ольга 

Кобилянська). 

Народні фразеологізми також зустрічаються дуже 

часто в творах українських письменниках, а саме Тараса 

Шевченка. Вони розкривають художній та соціально-

політичний світогляд поета, а також мають філософсько-

соціальне забарвлення. Наприклад:  

«Усі на сім світі – царята і старчата – Адамові діти» 

(«Сон»); 



232 
 

«Все йде, все минає і краю немає»; «Тяжко жить на 

світі, а хочеться жить» («Гайдамаки»); 

«У всякого своє лихо, і в мене не тихо» («Холодний 

яр»). 

Розмовно-побутові стійкі вирази – це найбагатший і 

найекспресивніший прошарок фразеології української мови. 

Вони є невичерпним джерелом створення гумористичного, а 

часто і сатиричного ефекту [8, 167]. 

Гостра сатира та ліричний гумор – характерні риси 

розмовно-побутової фразеології, яка наявна в багатьох творах 

українських письменників. Наприклад:  

«Я чув дещо таке... І ти, Чумаченко, чув? – Чув, 

товаришу гвардії майор. Це дійсно слабке наше місце: як 

оборона, так казяться! – Із жиру вони в тебе казяться... Ах, 

лобури! – Майор лаявся, проте злості не чулося в його 

словах» (О. Гончар, «Прапороносці»); 

Фразеологія в різних жанрах української літературної 

мови є перевіреним прийомом посиленої експресії 

висловлення, виразності, яку доносить поет до читача. 

«Разом з тим вона є: 

− одним із способів створення мовних партій 

персонажів художнього твору, акцентування окремих рис їх 

характеру; 
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− усномовна фразеологія надає широкі можливості для 

індивідуалізації, а іноді й типізації мовних партій 

персонажів; 

− розмовна-побутова фразеологія є досконалим і 

одним з загальних засобів створення гумористичного 

ефекту» [5, 91]. 

Притаманною властивістю поезій є їх образно-

емоційний вплив на читача, який досягається завдяки 

вживанню стилістичних засобів, національно-забарвленої 

лексики, символіки образів. Відображуючи характерні 

особливості оригіналу, перекладач має на меті досягнення 

певного комунікативного ефекту. 

Зістовхуючись із чужою культурою, реципієнт 

дивиться на неї крізь призму своєї рідної культури, тому і 

відбувається нерозуміння специфічних явищ іншої культури. 

Саме міжкультурні відмінності і є причинами невдач у 

міжкультурній комунікації. Там, де відбуваються такі 

розбіжності, говорять про наявність безеквівалентних 

елементів або лакун. 

У сучасній лінгвістиці лакуни інтерпретуються як 

національно-специфічні елементи культури, які належно 

відображені в мові носіїв цієї культури, або повністю 

незрозумілі носіями іншої культури в процесі комунікації [9, 

50]. Національно-маркована лексика формує лінгвокультурні 
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бар'єри при перекладі. Тобто, це власні назви, слова-символи, 

реалії тощо. Саме з такою лексикою, а також 

фразеологізмами, метафорами тяжко впоратися перекладачу. 

2. Історична концептосистема 

Багатство мови – це багатство і його фразеології, 

тобто виразних і образних прислів’їв, зворотів і крилатих 

слів. В історичну епоху побут і вірування наших предків 

були поштовхом до створення великої кількості 

фразеологізмів, які дійшли і до наших днів.  

Після введення християнства в українській мові 

з'явилися старослов'янські ідіоми. В основному вони беруть 

свій початок зі священних писань і книг. Наприклад, «друге 

пришестя», «земля обітована», «манна небесна», «свята 

святих»  та інші. 

Англійській мові притаманна велика кількість ідіом. 

Фразеологія – це скарбниця мови, тому що у фразеологічних 

одиницях відображаються історія народу, культура та побут. 

Крилаті вирази найчастіше носять національний характер. 

Також в англійській мові зустрічається велика кількість 

інтернаціональних фразеологізмів. Англійський 

фразеологічний фонд – це складний конгломерат корінних і 

запозичених фразеологізмів. У деяких ідіомах зберігаються 

архаїчні елементи – представники попередніх епох [3, 5].  
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Наведемо яскраві приклади ідіом, які пов’язані з 

історією нашої країни: степ та воля – козацька доля; терпи 

козаче, отаманом будеш; терпи, козаче, горе – будеш пити 

мед; терпи, хлопче, козаком будеш; три пани, два отамани, а 

один підданий; хліб та вода – то козацька їда – приклади 

козацької хоробрості; 

Основним в  історичній фразеології є принцип про те, 

що фразеологія перебуває в постійному русі, динаміка якого 

почувається в будь-якому етапі її розвитку. Тому предметом 

дослідження історичної фразеології може бути як 

діахронічний, так і синхронічний аспект [1, 17].  

Історична фразеологія – це перевірений 

методологічний принцип, заснований на всебічному підході 

до явищ ідіом, який дозволяє вивчати ці явища в процесі їх 

розвитку, у їх взаєминах, різноманітності і суперечностях. 

Неповторна особливість історичної природи 

фразеологічних одиниць полягає в тому, що через специфіку 

внутрішньої форми цих одиниць вона має експліцитне 

вираження в мові. Форми схожого вираження різноманітні і 

багатообразні. Фразеологізми властиві всім мовам і це ще раз 

підтверджує, що фразеологія − невід'ємна й органічна 

частина мовної системи. 

Визначне значення для дослідження історії 

фразеології мають джерела її вивчення, головними з яких є:  
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а) матеріал фразеологізму різних епох, 

відображуваний у різних словниках, збірках, довідниках; 

б) фразеологія літературних пам'яток, що відносяться 

до різних історичних етапів її розвитку [4, 66].  

Література виступає як хранителька фразеології, 

властивої тій чи іншій епосі. Серед усіх видів літератури 

найбільший інтерес становить художня література. Вона 

значно більше і частіше користується фразеологізмами, ніж 

інші види літератури.  

XIX століття посідає найважливіше місце в історії 

англійської та української фразеології. Цей період 

характеризується інтенсивним і поглибленішим її вивченням, 

появою великої кількості цікавих словників, а також 

досліджень, у яких уже робляться спроби наукового аналізу 

та освітлення фразеологічних явищ. 

3. Побутова концептосистема 

Фразеологізми формуються в мовленні і відображають 

ті події і предмети, що оточують людей; люди, у свою чергу, 

описують їх тим чи іншим способом.   

ФО відображають реалії життя і тому в будь-якій мові 

існують фраземи, до складу яких входить компонент «вода». 

Безумовно, при перекладі тлумачення цього поняття буде 

різним. Відмінність у сприйманні певним народом довкілля 

позначиться на кількість фразем у різних мовах. 
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Розглянемо побутову концептосистему на прикладі 

води, оскільки саме вона здавен була супутником людини, 

тобто, люди завжди оселялися там, де була вода: біля річок, 

озер тощо. Тому принаймні частина ФО з компонентом 

«вода» має дуже давню етимологію і може бути спільною для 

багатьох народів. Не існує такого народу, у релігійних 

традиціях якого не було б культу поклоніння воді. Чиста і 

прохолодна вода завжди втілювала джерело життя. 

Здавна наші предки до води ставилися з повагою, для 

них вона була святою. Сваритися біля води вважалося за 

тяжкий гріх. Вода була цілющою, але могла і покарати. Люди 

казали: «З вогнем не жартуй, а воді не вір»; «Говорити, як в 

воду дивиться». 

В українського народу збереглося багато приказок, 

прислів'їв про воду, вогонь тощо, які мали чудодійну силу: 

«Вода і камінь точить»; «З вогнем не жартуй, воді не вір»; 

«Вогонь і вода добру служити, але лиху панувати». При будь-

якій перешкоді, вода завжди знайде шлях обійти її. Наш 

народ давно помітив цю особливість води і, ґрунтуючись на 

цьому, створив прислів'я: вода і камінь точить – constant 

dropping wears away the stone; свята вода – holy water; жива 

вода – the elixir of life; канути у воду – disappear/vanish into 

thin air. 
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ФО з елементом «вода» – один з найуспішніших 

предметів досліджень лексикології і фразеології. Це 

висловлюється відносною стабільністю їхнього складу 

протягом століть, достатнім ступенем характерності в 

лексикографічних джерелах, продуктивністю таких ідіом, 

високою частотністю їх функціонування в художньому і 

розмовному мовленні. 

Провідними галузями використання розмовно-

побутових фразеологізмів є усне побутове мовлення та 

художня література, де стійкі вирази застосовуються з метою 

художнього відображення розмовної мови. 

Історія багатьох ідіом здається таємничою і 

незрозумілою. Так, наприклад, фразеологізм він на цьому 

собаку з’їв можна розтлумачити так: людина, яка добре знаю 

свою справу. 

Також існують багато фразеологічних зворотів, які 

розкривають життя наших предків. Наприклад: сім п’ятниць 

на тиждень – говорять про людину, яка легко змінює свої 

рішення або не має ні про що сталої думки. 

4. Фольклорна концептосистема 

В етнокультурній системі є актуальна проблема 

міжмовних зв'язків, тобто йдеться про відродження 

комунікативно-прагматичної спрямованості праць такого 
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фольклорного жанру, як казка з її особливим колоритом і 

системою образів. 

Казкова мова демонструє наступним поколінням 

факти героїчної історії, картини соціального побуту і палітру 

людських почуттів, які формують етномовний компонент 

казки. У цих усталених виразах зберігається багатовіковий 

досвід цілого народу, але дотепер мало вивчені, хоча вони 

надзвичайно важливі для етнолінгвістики, етнографії, 

прагматики і перекладознавства. 

Через те що відтворення національно-казкового 

колориту − обов'язкова вимога досягнення прагматичної 

адекватності перекладу, етномовний макрокомпонент 

української народної казки як значний фактор її прагматики 

треба зберегти в перекладі. Однак англійська мова бідна на 

народні казки і це є проблемою, тому що в них домінує 

літературна казка. 

При вивченні в англійській мові інтернаціональних 

реалій суспільно-політичного життя ефективна і 

транслітерація. Перекладачі збільшують сферу її 

застосування в англо-українському середовищі й на побутові 

реалії, наприклад: вареники – varenyky; борщ – borshch (beet 

soup). 

Етномовна специфічність реалій, яка широко 

застосовується в етнічних притчах, ніж будь-що інше передає 
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ці методи перекладу як комбіновані реномінації і 

калькування. Її в найменшій мірі збережено транскрипцією і 

транслітерацією, точними перифразами, ситуативними 

відповідниками, транспозицією на конотативному рівні, 

контекстуальним поясненням реалій. Нехтування даним 

важливим етнокомпонентом у перекладі, як і безперечна 

перевага застосування аналогів і гіперонімічного 

перейменування реалій, не сприяє створенню в англійського 

читача чіткого уявлення про культуру, український побут, 

зокрема про його одяг, їжу, житло тощо. 

Аналіз демонструє абсолютно інший підхід до 

відтворення саме казкових реалій, зокрема назв казкових 

предметів, обумовлений їхньою жанровою релевантністю. 

Наприклад: меч-самосіч – magic sword; яйце-райце – the 

Magic egg. І найкращим способом відтворення назв казкових 

предметів вважається калькування: живуща-цілюща водиця – 

healing and life giving water; The Golden fish – Золота Рибка. 

Транслітерації перекладачі тут не використовують унаслідок 

того, що вони недоречні при відтворенні даних етнем. 

Найменування казкових персонажів часто 

транскрибуються або транслітеруються: козак Мамарига – 

Mamariha the Cossack; Ілля Муромець – Illya Muromets, Illya 

of Murom. 
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Англомовні перекладачі нерідко вживають римування, 

що переважно ґрунтується на якійсь одній семантичній 

ознаці: коза-дереза – Nibbly-Quibbly the Goat; ведмедик-

братик – Grumbly-Rumbly; жабка-скрекотушка – Hop-Stop the 

Frog. 

Створення неологізму застосовується для створення 

нового особистого найменування, коли в мові перекладу 

немає аналога: The Humpbacked Pony – Коник Горбунок, 

Father Frost – Дід Мороз. 

Проблеми при перекладі народних казок ще 

з'являються через відмінності в усвідомленні конкретних 

явищ українцями і британцями. Так, наприклад: «темна 

хмара – dark cloud» може означати не тільки наближення 

дощу, але і знак сили і загрози двох собак, як ось у казці 

«Іван – мужичий син»: 

Собаки біжать – як хмара синіє: 

1) Like a dark cloud the dogs came after them. 

2) The dogs were approaching as if clouds were getting 

darker and darker. 

У першому реченні збереглася структура речення, а в 

другому – національний колорит і образне порівняння. 

При перекладі прислів'їв і приказок, якими просякнуті 

народні казки, допускається вживання вільного перекладу з 

метою збереження фольклорної семантики [7, 120]. Але в 
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даному випадку, разом зі збереженням значення речення, 

цілком втрачається його структура: 

– Краще голодна воля, як сита неволя – Freedom, even 

if it means to go hungry, is better any day than captivity however 

fed you may be! 

Отже, нині існують десятки всіляких визначень 

концепту. Визначають три основні підходи до розуміння 

концепту: лінгвістичний, когнітивний, культурологічний. 

У лінгвістичному значенні концепту намітилися три 

основні підходи. По-перше, у найширшому значенні до 

складу концептів входять лексеми, тлумачення яких 

становлять зміст національного мовного усвідомлення і 

створюють «наївну картину світу» носіїв мови. Сукупність 

таких концептів формує концептосферу мови, у якій 

зосереджена культура нації. До таких концептів потрапляє 

будь-яка лексична одиниця, у значенні якої проглядається 

метод семантичного представлення. 

По-друге, у вужчому значенні до концептів відносять 

семантичні утворення. Сукупність цих концептів не сформує 

концептосфери як деякого цілісного і структурованого 

семантичного місця, але посідає в ній конкретну 

концептуальну частину. 

І зрештою, до концептів відносяться лише ті 

семантичні утворення, перелік яких певною мірою 
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обмежений. Такі концепти є ключовими для розуміння 

національного менталітету як специфічного ставлення до 

світу його носіїв. 
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СИНТАКСИЧНІ СТИЛІСТИЧНІ ЗАСОБИ  

В АНГЛОМОВНИХ  
ЖУРНАЛЬНИХ РЕКЛАМНИХ ТЕКСТАХ 

 

У статті досліджуються функції і типи 

синтаксичних виразових засобів у рекламних текстах і 

способи їх адекватної передачі при перекладі на українську 

мову. Автор наводить результати дослідження способів 

перекладу рекламного дискурсу і доходить висновків, що 

основним способом  перекладу синтаксичних стилістичних 

виразових засобів є повний переклад, проте ефективно 

використовувались й інші способи. 

Ключові слова: мовленнєва експресія, рекламний 

текст, асиндетон, анафора, епіфора, еліпс, повтор, 

замовчування, хіазм. 
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Мовленнєва експресія властива не тільки звукам, 

словам і їх граматичним формам, а й синтаксичній організації 

мовлення. Стиль будь-якого твору, подібно до стилю 

окремого автора, значно визначається синтаксисом. 

Основною одиницею синтаксичного рівня мови є 

модель  речення, яка визначається по-різному в різних 

напрямках лінгвістки. Під моделлю речення розуміють 

предикативну ланку словоформ, яка складається з підмета, 

присудка та придієслівних членів, які перебувають між 

собою в певних відносинах [1, 137]. 

Актуальність даної теми полягає в дослідженні 

експресивного характеру мовних засобів у сучасних 

британських та американських рекламних текстах, а також у 

систематизації їх прийомів перекладу. 

Об’єктом дослідження статті є синтаксичні 

стилістичні засоби в англомовних журнальних рекламних 

текстах. 

Предметом дослідження є визначення функцій і типів 

синтаксичних виразових засобів у рекламних текстах і їх 

переклад. 

Мета дослідження – схарактеризувати використання 

синтаксичних стилістичних засобів у сучасних англомовних 

текстах, визначити роль, функції та вплив цих засобів на 
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організацію мови; виявити основні прийоми перекладу 

синтаксичних виразових засобів у рекламних текстах. 

Модель речення, як і елементи мови інших рівнів, 

можуть містити основну і додаткову інформацію, вступати в 

синонімічні відносини одне з одним і, зрештою, створювати 

синтактико-стилістичні парадигми. Основою для утворення в 

опозиції між різними моделями речення є наявність  

спільного синтаксичного значення (розповідні, запитальні та 

заперечні речення). Решта значень, які є для тих чи інших 

моделей додатковими, будуть розглядатися як конототивні. 

Стилістично незабарвленою моделлю речення є модель 

простого поширеного речення, яка не містить ніякої 

додаткової інформації (підмет + присудок + другорядні члени 

речення). У цій моделі додаткова інформація може 

утворюватися лише за рахунок стилістичного значення слів, 

які входять у неї. Усі інші моделі речень англійської мови 

можна розглядати як трансформи даної моделі. 

Трансформація цієї моделі в моделі запитальних і 

заперечних речень приводить до зміни їх синтаксичного 

значення. Трансформація даної моделі в інші моделі 

розповідних речень приводить до того, що останні 

перетворюються в стилістично забарвлені моделі речення. 

Отже, виразові засоби на синтаксичному рівні становлять 

собою синтаксичні моделі речення, які несуть додаткову 
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логічну або експресивну інформацію, яка сприяє підвищенню 

прагматичної ефективності висловлювання і мовлення 

взагалі.  

 Відповідно до типів трансформацій моделі простого 

поширеного речення, усі виразові засоби синтаксису можна 

поділити на три групи:  

1) виразові засоби, які ґрунтуються на редукції даної 

моделі; 

2) виразові засоби, побудовані на експансії даної 

моделі; 

3) виразові засоби, які базуються на зміні порядку 

послідовності даної моделі [1, 138]. 

Ми будемо розглядати лише першу й другу групи, 

оскільки нас цікавлять виразові засоби цих двох груп, тому 

що вони більш стилістично вагомі і матеріал практичної 

частини містить, переважно, саме ці засоби.  

Різноманітні фігури стилістичного синтаксису 

виступають важливим показником мовного стилю. Однак, 

безсумнівно, стилістична організація мови ґрунтується не 

тільки на них. Стилістичні фігури синтаксису глибоко 

вростають в усю мовну структуру, вони додаються, 

добудовуються до лексичних, фонетичних, граматичних 

засобів, зливаються з ними. При цьому вони посідають своє 
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окреме місце в загальній системі стилістичних засобів як 

самостійні форми мовлення.  

Стилістичні фігури – це особливі побудови, що 

відхиляються від звичайного синтаксичного типу й дають 

оригінальну форму для образного вираження думок і 

почувань людини. Найвідчутніший стилістичний ефект 

створюється таким рядом фігур, що є об’єктом власне 

стилістичного  синтаксису.  

Еліпс – стилістична фігура, яка побудована на 

пропуску одного чи обох головних членів речення, значення 

яких легко відновлюється в контексті [2, 74]. Структура 

еліптичних речень, як і цілі їх використання, дуже різні. 

Можна виділити три основні сфери використання еліптичних 

речень: а) розмовне, передусім діалогічне мовлення; б) 

наукове та офіційно-ділове мовлення; в) художнє мовлення, 

передусім все мовлення автора [3, 81]. 

Характерною ознакою еліптичних конструкцій у всіх 

випадках їх використання є компактність структури, яка 

проявляється у збільшенні симантико-стилістичного 

навантаження на кожний експліцитно виражений елемент. У 

реченнях з усіма їх членами кожний елемент несе певний 

об’єм інформації. В еліптичних конструкціях вилучення 

одного чи декількох елементів приводить до перерозподілу 

інформації на ті елементи, які залишились. 
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Відновлення значення пропущених членів речення 

досягається за допомогою мовленнєвого та ситуативного 

контексту, а також паралінгвістичних засобів: 

The robbery. Long Ago. Very valuable emeralds… The 

lady’s made and the tween  (A. Christie). 

Таке ж явище спостерігається і в рекламних текстах: 

Well, for one, he shouldn’t be handling data entry. And for 

another, your company needs Microsoft Great Plains financial 

software. For every business problem  (Business week). 

Експресивного значення еліптичні конструкції 

набувають переважно в художній прозі. Еліптичні 

конструкції використовуються автором як засіб 

реалістичного відображення живої, невимушеної розмови, 

яка характеризує емоційний стан співрозмовників: 

Too much to expect. A pity. They were a good set of lads. 

Took a pride in their work, and that’s rare now. Broken up now. 

Finished  (S. Chaplin). 

У мові автора від першої особи і під час передачі 

прямого мовлення еліпс виконує функцію стилізації під 

розмовне мовлення, наслідуючи моделі розмовного 

синтаксису. 

Замовчування – це стилістична фігура, яка залишає 

відчуття недомовлення, незакінченості, обірваності вислову з 
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навмисним натяком на замовчування якогось факту  [4, с. 

358]:  

“I do apologize, Madam, I feel so... I would not have 

troubled” (S. Hill). 

Замовчування зустрічається переважно в усному 

розмовному мовленні, коли той, хто говорить, під впливом 

почуттів або нерішучості перериває висловлювання. 

It doesn’t go with breakfast, because... 

It is breakfast (Women’s Day).  

 Таке переривання висловлювання може бути 

спричинене лише емоційним станом того, хто говорить, і не 

має ніякої прагматичної мети. Проте інколи замовчування 

стає прихованим натяком, який виражає погрозу, обіцянку, і 

в цьому випадку він має стилістичне значення. 

У художній літературі замовчування найчастіше 

використовується під час передачі прямого мовлення героїв, 

виражаючи їхнє хвилювання, сумніви, нерішучість: 

“Are you – are you and Paul?…” She stopped, squeezing 

my arm (D. Hammett). 

Номінативними реченнями називаються такі речення, 

до складу яких входить лише підмет. Незважаючи на 

лаконізм, структура номінативних речень відрізняється 

значною різноманітністю [5, 81]. Номінативні речення 

яскраво виявляють власну стилістичну якість на тлі навіть 
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нешироких контекстів. Вони оригінальні як за своєю 

формою, так і за значеннєво-стилістичним колоритом, чим 

яскраво виділяються серед інших синтаксичних одиниць: 

Not everything you do for yourself is easy to stick with. 

Fortunately, there’s 8th Continent soymilk. 8th Continent soymilk. 

So rich. So creamy. So delicious. It’s the only soymilk you’ll want 

to drink every day (Women’s Day).  

Найпоширеніша та узвичаєна функція номінативних 

структур – це створення статичних описів. Потрібна міра 

динамічності при цьому компенсується суміжними 

реченнями. Номінативні ж речення вносять ефект експресії, 

художньої образності: 

Go ahead, give me your worst. Back pain. Broken bones. 

Whatever injury an employee suffers, nothing will stop me from 

getting them back on the job as safely and quickly as possible 

(Business week).    

Безсполучниковий зв’язок, або асиндетон – 

стилістична фігура, що базується на випущенні сполучників 

між окремими складниками тексту [6, 237]. 

Безсполучниковий зв’язок між частинами речення базується 

на семантичній єдності суміжних частин речення, які 

об’єднанні в складі речення та утворюють єдине ціле спільне 

за змістом та інтонацією. Безсполучниковий виклад сприяє 

стислості мовлення, надає йому виразності: 
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Fathers, mothers, uncles, cousins, cocking tails and 

pricking whiskers, families by tens and dozens, brothers, sisters, 

husbands, wives followed the Piper for their lives  (R. Browning). 

Опущення сполучника перед кожним із однорідних 

членів речення надає певний емоційний відтінок усьому 

висловлюванню. Безсполучниковість у розмовній мові 

посилює її експресивність, надаючи висловлюванню характер 

стрімкості. Безсполучниковий зв’язок широко 

використовується в різних типах речення: 

We won’t forget the victims, the families, the heroes 

(Women’s Day). 

Певна експресивність досягається співвідношенням 

двох засобів вираження – безсполучникового зв’язку та 

багатосполучникового зв’язку. Отже, редукція вихідної 

моделі речення створює стилістично забарвлені моделі 

речення. Редукції можуть підлягати не лише складники 

моделі, а й засоби зв’язку між ними. 

Розширення моделі речення відбувається за рахунок 

повторення її компонентів або перерахування однорідних 

членів речення. До розширення можна віднести різного виду 

повтори, перелік, полісиндетон. 

Повтор – це повторення якого-небудь члена речення, 

словосполучення, які перебувають в безпосередньому 

взаємозв’язку [6, 236]. Повторюватися можуть  як окремі 
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слова, так і одиниці синтагматичного типу. Виділяють 

декілька видів повторів, які відрізняються одне від одного 

характером структурної організації [1, 144]:  

1) простий контактний повтор – це повторення 

мовленнєвої одиниці, яка розташована контактно: 

They were born to the same parents, on the same day, 

same month, same year. Everything is identical (Time).  

Простий контактний повтор може бути виражений 

двочленними сполученнями, які є перемінно-стійкими 

одиницями синтаксичної фразеології: 

The city had laid miles and miles of streets and sewers 

through the region  (R. Aldington); 

2) розширений повтор – повторення мовленнєвої 

одиниці з додатковими компонентам, які уточнюють або 

розширюють її зміст: 

Pain, even slight pain, tends to isolate  (S. Chaplin); 

3) кільцевий повтор – повторення  мовленнєвої   

одиниці на початку та в кінці висловлювання: 

I cooled off where Frank was concerned he didn’t notice 

but I cooled off  (V. Pritchett). 

Think again and then take Luvs. They work just as well on 

leaks as most of those expensive brands, but Luvs Ultras costs 

less. Check it out. With the money you save, you could invest in a 

king-size bad.  Now you’re thinking (Women’s Day); 
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4) повтор-підхват – повторення кінцевого елемента 

одного висловлювання на початку іншого висловлювання: 

If you could print while you scan, scan while you copy, 

copy while you fax and do it all while you printing up to 3-x faster 

(Business week). 

Supposing father had wanted to say something – 

something private to them  (K. Mansfield); 

5) сполучення кількох підхватів утворює ланцюговий 

підхват: 

The smile extended into laugh, the laugh into roar, the 

roar became general  (Ch. Dickens). 

Стилістичні функції повтору в межах двох суміжних 

висловлювань розкриваються в тісному взаємозв’язку з 

контекстом. Спільним для них є вираження безпосередньої і 

завжди експресивно-забарвленої реакції того, хто говорить, 

на те, що було сказано. Може виникнути враження, що 

повтори створюють надлишок інформації. Але це не так. 

Додаткові стилістичні значення, які виникають під час 

використання повторів, є необхідним елементом емоційно-

художнього впливу на співрозмовника. 

Багатосполучниковий зв’язок (полісиндетон) – 

специфічний вид зв’язку між компонентами речень, який 

базується на нагромадженні сполучників та інших службових 

частин мови, становлячи собою однотипність, 
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монофункціональність синтаксичну самостійність 

компонентів, які об’єднані на одному рівні структурної 

ієрархії [6, 246]: 

They’re roomier and more responsive, and more 

luxurious, and to be honest, they’re more expensive. But when 

you compare them to cars with same features, they’re still 

thousands less (Money).  

До стилістичних прийомів, які базуються на 

формальних і смислових взаєминах декількох синтаксичних 

конструкцій або речень у певному контексті відносяться 

паралелізм, хіазм, анафора, епіфора. Відомо, що основним 

способом логічного смислового зв’язку між самостійними 

реченнями є їх структурна співвіднесеність. Вона може 

виражатися як у ланцюгових засобах зв’язку, так і в 

паралелізмі їх побудови. 

Виділяють два типи синтаксичного паралелізму: 

мікропаралелізм і макропаралелізм. Мікропаралелізм  

передбачає однотипну організацію членів одного речення. 

Макропаралелізм – це паралельне використання двох або 

більше самостійних або підрядних речень. Характерні 

особливості функціонування та взаємодії тропів у 

макропаралельних конструкціях у науковій літературі 

насправді не розглядались.  
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Одна з головних функцій паралелізму – виражати 

зіставлення або протиставлення. Особливість взаємодії 

виразових засобів синтаксису в макропаралельних 

конструкціях полягає у створені контрастного ефекту: 

Wherever he looked, the hills stormed up to the sky, and 

wherever he sought to hide from the wind he was frightened by 

darkness. The father he walked, the stranger was the scenery 

around him; it rose to undreamed-of heights, and then fell down 

again into a valley no bigger than the palm of his hand (Tomas). 

Хіазм – різновид паралелізму, особливістю якого є 

зміна синтаксичних зв’язків між членами паралельної 

структури, які повторюються [7, 32]. Таке розташування у 

зворотному порядку синтаксичних елементів приводить до 

переосмислення змісту висловлювання: 

He sat and watched me, I sat and watched him                      

(D. Hammett).  

Основна стилістична функція хіазму – надати новий 

додатковий зміст висловлюванню, зафіксувавши увагу 

адресата на факті, який повідомляється. 

Анафора – стилістичний прийом, який полягає у 

повторенні початкового елементу (одного або декількох) у 

реченнях, які розташовані одне за одним [6, 237]. 

Повторюються звуки, слова, групи слів на початку речень, 

віршованих рядків, контекстуальних уривків. Анафора 
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пов’язує окремі речення в більшу мовну єдність і надає їй 

належного експресивного забарвлення. Анафора відноситься 

до засобів так званого «поетичного синтаксису»: 

Imagine two errands and a parent-teacher meeting in one 

lunch hour. 

Imagine getting out of the office by five.  

Imagine getting dinner on the table by six.  

Imagine getting approved for vehicle at your dealership in 

an hour. 

Imagine a company that actually makes one of these 

possible  (Fortune).  

Будучи одним із найбільших джерел мовленнєвої 

виразності, анафора широко використовується в художніх 

текстах. Анафоричний повтор не завжди супроводжується 

паралелізмом синтаксичних структур [1, 155]: 

You are mo longer the slow, plodding puny thing of clay, 

creeping tortuously upon the ground; you are a part of Nature  (J. 

Jerome). 

Паралелізм конструкцій, посилений анафоричним 

повтором, створює окремий ритм розповіді, зближуючи її з 

поетичним мовленням. 

Епіфора – стилістичний  прийом, який  полягає в 

повторенні  кінцевого елементу в двох або декількох 

реченнях, які розташовані одне за одним [5, 140]. Як і 
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анафора, епіфора відноситься, переважно, до стилістичних 

ресурсів поетичного синтаксису та використовується для 

ритмічної організації мовлення: 

If he wished to float into fairyland, he reads a book; if he 

wished to dash into the thick of battle, he reads a book; if he 

wished to soar into heaven, he reads a book (Chesterton). 

Епіфора разом з анафорою та паралелізмом 

синтаксичних структур є надзвичайно виразним 

стилістичним засобом. У публіцистичному стилі 

епіфоричний повтор, який супроводжується паралелізмом 

синтаксичних структур, створює враження тотожності, 

експресії: 

This nation and this world are the working people. The 

real solutions to our problems are solutions that serve the 

working people  (Fortune). 

Отже, стилістичні прийоми, які базуються на 

формальних і смислових взаємодіях декількох синтаксичних 

конструкцій або речень у певному контексті, є одним із 

найрізноманітніших джерел мовленнєвої виразності. Дані 

стилістичні прийоми є засобами поетичного синтаксису. 

Вони широко використовуються в художній літературі, 

публіцистиці, зустрічаються в науковій прозі.  

Слід наголосити на питанні взаємозв’язку та взаємодії 

окремих фігур, про місце й значимість кожної з них у 
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загальній системі стилістичних засобів мови, про явища 

проміжні й перехідні між ними. Питання про те, які з 

виразових засобів треба розглядати як самостійні явища, а які 

– лише як складники більшого синтаксичного цілого, чекає 

ще свого з’ясування [4, 368]. 

У рекламних текстах основною функцією паралельних 

конструкцій є посилення комунікативної та експресивної 

значущості тексту. Паралелізм використовується з метою 

виділити головну думку висловлювання. Повторення 

мовленнєвих одиниць у паралельних конструкціях надають 

їм виразності та стилістичної забарвленості. 

Marriott Rewards. Double points and double nights  

(Time). 

Taste the way Ranch is supposed to taste. They’re cheesy. 

They’re hot. 

We made them first. We made them right (Woman’s Day). 

Основна стилістична функція хіазма – надати новий 

додатковий зміст висловлюванню, наприклад: 

Backyard, this is the Internet. 

Internet, this is the backyard  (Fortune). 

Синтаксична епіфора та синтаксична анафора є 

надзвичайно виразними стилістичними засобами. Вони 

створюють певний ритм висловлювання і надають йому 

експресії, а саме: 
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We believe that energy shouldn’t come at our 

environment’s expense, so we’re pioneering technologies that are 

cleaner and more efficient.  

We believe in enhancing the quality and continuity of 

healthcare, so we’re advancing the way medicine is practiced by 

integrating medical and information technologies.  

And we believe in giving people and businesses the 

freedom to communicate anytime, anywhere (Business week). 

Отже, стилістичні прийоми, які побудовані на 

формальних і смислових взаємовідносинах декількох 

синтаксичних конструкцій або речень у певному контексті, є 

одним з найбільших джерел експресії мови.  

Як ми вже зазначали, перекладацька комунікація – 

комунікація специфічна, тому що вона здійснюється в умовах 

відмінності мов і культур, що належать до її межових фаз. 

Текст як одиниця комунікації і завершений мовленнєвий твір 

містить визначену інформацію, в якій також можуть 

відображатися факти та особливості даної національної 

культури у широкому значенні слова (історії, політичного та, 

соціального устрою, матеріального виробництва, мистецтва 

та ін. [8, 171].  

При перекладі англійського публіцистичного або 

газетного тексту доводиться дуже часто зупинятися на 

значенні окремих слів і словосполучень. Лише особливості 
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стилю автора можуть становити серйозні труднощі. Значна 

більшість синтаксичних конструкцій англійської мови 

настільки легко перекладається, що не є проблемою для 

досвідченого перекладача. Функціональний принцип 

передачі синтаксичних конструкцій у перекладі базується на 

визначальній ролі функції речення з семантичного та 

експресивно-стилістичного боку [9, 77; 10, 45]. 

Коли одиниця перекладу розглядається не окреме 

слово, а декілька мовних одиниць, виникають специфічні 

ускладнення. Ці ускладнення характеризуються, в 

основному, двома чинниками: мовленнєвими розбіжностями 

та розбіжностями правил синтаксичного сполучення, при 

чому і той, і інший можуть діяти як окремо, так і одночасно. 

Зрештою потрібно зробити вибір: залишити первинний 

вигляд певної конструкції, застосовувати часткові 

перетворення або застосовувати повні перетворення  [10, 

190]. 

У результаті нашого дослідження і перекладу 

сучасних англомовних рекламних текстів виявлено, що 

основним способом  перекладу синтаксичних стилістичних 

виразових засобів є повний переклад. За допомогою повного 

перекладу передано приблизно 75 відсотків усіх рекламних 

текстів. Він застосовується в тих випадках, коли обидва 

чинники сполучення збігаються і в мові оригіналу, і в мові 
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перекладу. Проте використовувалися й інші способи. 

Частковий переклад становить 5 відсотків перекладених 

прикладів. Він застосовується, коли правила синтаксичного 

сполучення компонентів не збігаються з правилами лексико-

семантичного сполучення. Функціональна заміна – 

відсоткова частка становить 10%, використовується при 

перекладі конструкцій, структура яких не збігається в обох 

мовах, що потребує іншої форми компонентів. При 

описовому перекладі синтаксична одиниця мови оригіналу 

замінюється словосполученням, яке коментує її значення, 

тобто подає повніше пояснення або визначення цього 

значення мовою, на яку робиться переклад. За допомогою 

описового способу перекладу передано приблизно 10 

відсотків усіх  сучасних англомовних рекламних текстів. 

У сучасних англомовних рекламних текстах 

синтаксичні засоби взаємодіють між собою. Дуже рідко 

можна  зустріти в рекламному тексті лише одну стилістичну 

синтаксичну фігуру. Це пояснюється тим, що реклама 

характеризується соєю експресивною та емоційною 

забарвленістю. Тому в рекламних текстах зустрічається дуже 

багато різноманітних синтаксичних засобів.  
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складне комунікативне явище, яке містить не тільки акт 
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творення певного тексту, але й відображає залежність 

мовного твору від багатьох екстралінгвістичних обставин: 

поглядів, думок, знання про світ, а також залежність від 

конкретної мети мовця як його творця. 

Ключові слова: публіцистичний дискурс, 

комунікативно-когнітивний феномен, жанр політичної 

промови. 

 

Нині cеред об’єктів мовознавчих досліджень чільне 

місце посідає феномен «дискурс». Кількість робіт, 

присвячених вивченню цього явища настільки значна                 

(Н.Д. Арутюнова, А.Д. Бєлова, Д.Ж. Браун та Дж. Юль,                  

Т. ван Дейк, В.І. Карасик, О.С. Кубрякова, М.Л. Макаров,               

П. Серіо, О. Шейгал, А.П. Загнітко та ін.), що деякі 

спеціалісти говорять про «дискурсивний бум» у лінгвістиці 

[8]. У сучасній лінгвістиці дискурс розуміють як складне 

комунікативне явище, яке містить не тільки акт творення 

певного тексту, але й відображає залежність мовного твору 

від багатьох екстралінгвістичних обставин: поглядів, думок, 

знання про світ, а також залежність від конкретної мети 

мовця як його творця.  

У дискурсі відображається складана ієрархія знання, 

необхідна як для його створення, так і для сприйняття. Тобто, 

як і будь-яке лінгвокультурне явище, дискурс, крім суто 
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лінгвального, має зовнішній екстралінгвальний та внутрішній 

лінгвокогнітивний виміри [9].  

Соціолінгвістичний підхід дослідження дискурсу 

передбачає аналіз учасників спілкування як представників 

різних соціальних груп і аналіз умов спілкування в широкому 

соціокультурному контексті [6, 71]. 

Комунікативний аспект дослідження дискурсу 

передбачає існування комунікатора й реципієнта, а також 

прагнення першого вплинути на другого за допомогою 

мовленнєвих засобів. За таких умов текст є приводом для 

внутрішнього, мисленнєвого діалогу реципієнта із 

комунікатором. Це демонструє схема: КОМУНІКАТОР → 

ТЕКСТ → МОВЛЕННЄВИЙ ВПЛИВ → РЕЦИПІЄНТ → 

ІНТЕРПРЕТАЦІЯ ТЕКСТУ. Реципієнт вступає в 

комунікацію, мисленнєво опрацьовує текст, отже, виникає 

дискурс, причому визначальними в такому разі є знання й 

стратегії, що їх застосовують комунікатор і реципієнт. 

“Комунікативні стратегії / тактики, – як справедливо пише 

Л.Д. Мілер, – дозволяють уникнути стихійної організації 

комунікації, чим сприяють її успіху”. 

Усі названі вище аспекти дослідження дискурсу 

взаємопов’язані. Л.Д. Мілер аналізує дискурс як 

комунікативно-прагматичну одиницю, І.С. Шевченко в 

співавторстві з О.І. Морозовою – як когнітивно-
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комунікативну, І.С. Шевченко – як когнітивно-прагматичну 

[5]. 

Однією своєю стороною дискурс звернений до 

прагматичної ситуації,   яка залучається для визначення 

зв’язків дискурсу, його комунікативної адекватності, для 

з'ясування його імплікацій і пресуппозицій, для його 

інтерпретації. Життєвий контекст дискурсу моделюється у 

формі “фреймів” (типових ситуацій) або “сценаріїв” (якщо 

робити акцент на розвитку ситуацій). Розробка фреймів і 

сценаріїв — важлива частина теорії дискурсу, яка 

використовується також у різних напрямках прикладної 

лінгвістики. Іншою своєю стороною дискурс звернений до 

ментальних процесів учасників комунікації: етнографічних, 

психологічних і соціокультурних правил і стратегій 

породження й розуміння мовлення в тих або інших умовах, 

які визначають необхідний темп мовлення, співвідношення 

загального й конкретного, нового й відомого, суб'єктивного 

(нетривіального) і загальноприйнятого, експліцитного й 

імпліцитного в змісті дискурсу, міру його спонтанності, вибір 

засобів для досягнення потрібної мети, фіксацію точки зору 

мовця й т. ін. 

Екстралінгвальний план публіцистичного дискурсу 

охоплює інформацію про продуцента (статус, політичне 

спрямування, ідеологічна забарвленість видання, колективне 
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авторство, оперативність створення й споживання тексту, 

періодичність) та інтерпретатора (орієнтація на 

масову/жіночу/чоловічу/молодіжну/дитячу тощо аудиторію) 

[8]. Лінгвокогнітивний план реалізується у когнітивних 

моделях, що репрезентують усю екстралінгвальну 

інформацію у мовній свідомості індивіда та впливають на 

породження та сприйняття дискурсу, обумовлюють, зокрема, 

й вибір мовних засобів (лінгвальний вимір) [8].  

Публіцистичний дискурс розглядається в якості 

окремого типу дискурсу як корелят публіцистичного стилю. 

Українська енциклопедія визначає публіцистичний стиль у 

двох аспектах. По-перше, це – один із функціональних стилів 

літературної мови, що використовується у сфері масової 

інформації. По-друге, це – емоційно забарвлена, піднесена 

мова з ознаками вольової оцінності [12]. Публіцистичний 

дискурс є першорядною інстанцією, в якій фіксуються навіть 

найменші мовні перетворення [10].  

Визначальну роль у процесі комунікації продовжує 

відігравати текст, який розуміється лінгвістами як динамічна 

одиниця вищого порядку, мовленнєвий твір, що володіє 

ознаками зв'язності і цілісності – в інформаційному, 

структурному і комунікативному аспектах [11]. 

Публіцистичний текст як цільовий репрезентатор ситуації 

спілкування актуалізує особливі властивості мови як системи 
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виразних знаків, функція яких полягає в дії і переконанні. 

Т.А. ван Дейк вважає, що орієнтація публіцистичного тексту 

на комунікативний процес дозволяє говорити про його 

прагматику, що лежить в основі теорії дискурсу [4]. Мова 

преси – це мова періодичних, видань, які розповідають про 

події внутрішнього та зовнішнього життя регіону, країни.  

У мові преси продукуються певні соціальні та мовні 

стереотипи. Існують мовні кліше як специфічні форми 

швидкої подачі й сприйняття інформації. Інформативна 

функція публіцистичного стилю зумовлює використання 

різноманітних жанрів у газеті, журналі (інформація, 

кореспонденція, стаття, інтерв’ю, репортаж, нарис, огляд і 

под.). Інформаційна орієнтація публіцистичного дискурсу 

пов’язана з документальністю, об’єктивністю, актуальним 

викладом інформації, офіційністю, логічністю та 

аргументативністю [12]. Дискурс безпосередньо пов’язаний з 

текстом. Співіснування двох філологічно релевантних явищ у 

спільному контекстів не випадкове, а навіть закономірне. 

Загальним способом диференціації є представлення їх у 

співвідношенні «загальне-часткове», де текст слугує 

конститутивною одиницею дискурсу, а дискурс – одиниця 

вищого рівня абстракції, в межах якої існує безмежна 

кількість окремих текстів.  
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Організація публіцистичного тексту зумовлена 

особливостями стилю. Оскільки основним його 

призначенням є інформувати, висловлювати певну 

громадянську позицію, переконати людей в її істинності, а 

деколи й сформувати думку, то для цього журналісти 

мобілізують усі ресурси мови. При чому вибір мовних 

засобів зумовлений їх соціально-оцінними характеристиками 

і можливостями ефективного, цілеспрямованого впливу на 

масову аудиторію. Це часто досягається шляхом поєднання 

логічності викладу з емоційним забарвленням, що є 

визначальною рисою текстів публіцистики [1]. 

Тексти ЗМІ становлять особливу сферу для 

функціонування мови, в якій відбуваються процеси, що не 

тільки відображають мовленнєву ситуацію в загальному, а й 

впливають на структуру мовної системи. Внаслідок цього 

мова використовується як засіб впливу, що має загальні 

системні та специфічні текстові характеристики. Поєднання 

цих характеристик зумовлює виконання мовою газет 

пізнавальної, інформативної та інших функцій [1]. 

Типовими показниками прагматичної спрямованості 

публіцистичних текстів є лексичні маркери, серед яких 

вирізняються узуальні й оказіональні лексичні та 

фразеологічні одиниці, прислів’я, приказки. Лексичні та 

фразеологічні одиниці виконують експресивну й 
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інформаційну функції у мовленні. Вони покликані пожвавити 

виклад, зацікавити читача, надати матеріалу емоційного 

заряду. Оцінка та відбір номінативних одиниць відбувається 

за принципом комунікативної релевантності, а широке 

використання порівнянь і метафор зумовлено прагматичною 

настановою публіцистичного стилю (зокрема тенденцією до 

експресії та дією принципу економії) [13]. 

Вище згадувалося про інформативну функцію 

публіцистичного дискурсу, однак на теперішньому етапі 

розвитку суспільства значну роль відіграє регулятивна 

функція.  

Тексти публіцистичного дискурсу характеризуються 

комунікативно-прагматичною спрямованістю, яка 

виявляється в тому, щоб у процесі подачі інформації не 

стільки інформувати, скільки здійснювати соціально-

психологічний вплив на аудиторію через переконання, 

навіювання. Одним із різновидів регулятивної функції є 

функція впливу – пряма та непряма пропаганда й агітація – 

визначення громадянського та політичного вибору і 

пропозиція набору стандартів стилю життя, що визначають 

мотивацію. Сюди входить не тільки формування думки, а й 

заклик до дії, виховання звичок. Здійснюється ідеологічний і 

політичний вплив, дія, спрямована на масову свідомість [6]. 

Різновидами функції впливу виступає магічна, символічна, 
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релігійна, прагматична, рекламна, апелятивна, 

аргументативна, оцінна, персуазивна, сугестивна, політична, 

ідеологічна, пропагандистська, маніпулятивна. Оцінність, як 

одна із універсальних рис публіцистичного дискурсу, буває 

імпліцитною та експліцитною. Відмінною рисою новітньої 

публіцистики стала відмова від експліцитної пропаганди. На 

зміну пропаганді прийшло вміло завуальоване 

маніпулювання масовою свідомістю [6]. 

Отже, тексти публіцистичного дискурсу як частина 

масової комунікації, з одного боку, відображають стереотипи 

масової свідомості, а з іншого – формують їх, нав’язуючи 

індивіду певні смаки, життєві пріоритети, моделі поведінки, у 

тому числі мовленнєвої. Так, наголошується, що лексичні 

засоби, які використовує публіцист при складанні, а читач 

при інтерпретації дискурсу, відбивають світогляд людини, а 

отже «стереотипи національних характерів», внутрішній світ, 

знання та уявлення, які складають мовну картину світу. 

Політична промова являє собою один із видів 

публічного монологічного мовлення, для якого характерні 

такі елементи мовної ситуації, як чисельна аудиторія та 

офіційна обстановка [14, 15]. Саме політична промова була і 

є основним об’єктом дослідження риторики. 

Головною ознакою процесу комунікації в політиці є 

його безпосередня орієнтованість на аудиторію з метою 
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отримання потрібної мовцю суспільно-політичної реакції [5, 

2]. Зважаючи на те, що будь-яка політична промова має не 

лише інформативний, а й інтенціональний характер, 

необхідним є ретельний відбір мовних засобів усіх рівнів для 

досягнення основної мети такого типу виступу – 

переконання. 

Ще однією важливою особливістю політичної 

промови є її діалогізованй характер, вона зорієнтована не 

стільки на самовираження, скільки на вплив. Так, на думку 

С.Ф. Іванової, «публічна промова за формою– монолог, а за 

сутністю – діалог. Ступінь наявності характеристики живої 

розмови визначає рівень впливу на аудиторію» [7, 7]. 

Публічна промова, як і будь-який інший жанровий різновид, 

«передбачає двох учасників ситуації спілкування, вона 

власне намагається уникнути однобічності, хоче бути 

двобічною, діалогічною й біжить від монологу» [3]. 

Композиція текстів політичних промов будується за 

античною трихотомічною схемою і складається, як правило, з 

трьох основних частин: вступу, основної частини і 

закінчення. Мета вступу орієнтована на інформаційний 

аспект та полягає в тому, щоб привернути та опанувати увагу 

аудиторії, а також мотивувати її вибір, тобто підготувати 

аудиторію для подальшого сприйняття інформації. Основна 

частина, як структурна одиниця політичної промови, містить 
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виклад матеріалу та аргументацію. Основними методами 

викладу інформації є індуктивний (хід від конкретного до 

загального) і дедуктивний (переміщення від загального до 

часткового). Якщо темою політичної промови є вирішення 

певної проблеми, то у вступі або на початку основної частини 

чітко визначається ця проблема, а далі – перелік тих явищ, 

що її спричинили, заходи для її усунення. Закінчення текстів 

політичних виступів являє собою ретроспективний хід мовця 

– він повертається до найважливіших пунктів основної 

частини і будує закінчення як нагадування про них. 

Характерним для текстів політичних промов є використання 

рамочного повтору: останні абзаци промови майже 

дублюють відповідні абзаци вступу. Крім визначення 

структурних компонентів політичної промови, виявлено їх 

відсоткове співвідношення між собою: вступ – 5 % від 

загального обсягу тексту промови, основна частина – 85 % 

(представлення чинного стану речей – 20 %, можливі 

наслідки для майбутнього – 25 %, різні засоби дії – 40%), 

заключна частина – 10 % [3, 19]. 

З метою встановлення тіснішого контакту з 

аудиторією, оратор в політичних промовах намагається 

ідентифікувати свій образ через ототожнення себе зі 

слухачами. Це здійснюється завдяки використанню 

займенників першої особи множини, таких як “we”, 
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“our”,”us”. Для здійснення подальшої сугестії оратори часто 

використовують засоби вираження авторської модальності 

через вживання таких дієслів як „to believe, to trust, to be 

convinced” та ін. [2]. 

На лексичному рівні образність та виразність мови 

публічних промов досягалася завдяки використанню тропів – 

засобів фігурального зображення предметів та явищ, до 

найпоширеніших з яких відносилися метафора,епітет, гра 

слів, іронія та ін. Механізм їх дії полягає в здійсненні 

переносу конотативних значень з об’єкту, з яким 

порівнюється даний об’єкт, на той, що порівнюється. Таким 

чином, відбувається спочатку кодування мовцем інформації, 

а потім в свідомості аудиторії має місце її декодування.  

На синтаксичному і лексико-синтаксичному 

рівніпоширеними виявилися такі засоби, що забезпечують 

реалізацію риторичної стратегії, як паралельні конструкції, 

риторичні питання, антитези, градації та ін. З синтаксичної 

точки зору для текстів політичних промов найбільш 

характерним є використання нееліптичних та складних 

речень. 

Отже, політичні промови, що являють собою взірець 

ораторського мистецтва, використовуючи розвинутий 

інструментарій риторики для здійснення головної мети – 

переконання, – виявляють наявність великої кількості засобів 
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впливу, що дає змогу дійти висновку про велику сугестивну 

силу політичного виступу як типу тексту. Реалізація 

риторичної стратегії, що передбачає дотримання принципів і 

методів риторики як теорії переконуючої комунікації, 

відбувається в таких промовах на кожному рівні мовної 

системи. 

Отже, до суспільно-політичних тем відносяться 

парламентські виступи, що стосуються питань зовнішньої та 

внутрішньої політики, захист та звинувачення в суді, а також 

промови, які проголошуються на мітингах, зібраннях, 

конференціях, присвячені обговоренню нагальних проблем у 

житті тієї чи іншої нації. Промови, проголошені з амвона, 

найчастіше стосуються морально-етичних питань, рідше – 

суспільно-політичних. Умови, в яких проходить спілкування 

оратора з аудиторією, вимагають застосування системи 

стилістичних прийомів, як такої, яка є типовою для 

ораторської промови. Тому форма викладу набуває особливо 

важливого значення в цьому різновиді публіцистичного 

стилю. Слід зазначити, що переоцінка значення форми 

викладу, а також традиції призвели до надмірного 

користування стилістичними прийомами. 
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У статті розглядаються українські реалії як маркери 

національно-культурного контексту, а також 

досліджуються способи їх передачі засобами англійської 

мови на основі бінарного зіставлення оригіналу (повісті І. 

Франка «Захар Беркут») та перекладу англійською мовою, 

виконаного Марією Скрипник. 

Ключові слова: реалія, національно-маркована лексика, 

національна специфіка тексту, перекладацькі 

трансформації. 

 

Мова є певним відображенням культури будь-якої 

нації, вона несе в собі національно-культурний код того чи 

іншого народу. В ній зустрічаються слова, у значенні яких 

може бути виділена особлива частина, що відображає зв’язок 

мови та культури, і яка називається культурним компонентом 

семантики мовної одиниці. До таких слів, в першу чергу, 

належать слова реалії. Цим мовним одиницям приділено 
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досить уваги як вітчизняними, так і зарубіжними 

дослідниками (роботи С. Влахова та С. Флоріна,                           

Л.Н. Соболева, Г.В. Шаткова, А.Е. Супруна, Г.Д. Томахіна, 

В.С. Виноградова). Проблеми співвідношення мови і 

культури розглядаються також і А.В. Федоровим та                     

О.В. Жомріним. Ролі слів-реалій у художніх творах 

приділяють увагу Р.П. Зорівчак. 

Актуальність теми дослідження зумовлена тим, що 

реалія як категорія перекладознавства вивчена ще 

недостатньо, щоб дати однозначне визначення; недостатньо 

вивчено її лінгвістичну сутність, не вироблені чіткі критерії 

ідентифікації. Водночас роль мовних реалій у процесі 

міжмовної комунікації є досить важливою. 

Мета нашого дослідження – дослідити способи 

перекладу українських реалії на англійську мову на основі 

порівняльного аналізу оригіналу (повісті І. Франка «Захар 

Беркут») та перекладу, виконаного Марією Скрипник. 

Виникнення реалій не залежить від наших уподобань, 

вони зумовлені суспільною необхідністю та позамовними 

чинниками. За робоче визначення терміна «реалія» у нашому 

дослідженні було прийнято дефініцію Р.П. Зорівчак: «Реалії – 

це монолексемні і полілексемні одиниці, основне лексичне 

значення яких вміщає (в плані бінарного зіставлення) 

традиційно закріплений за ними комплекс етнокультурної 
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інформації, чужої для об′єктивної дійсності мови-сприймача» 

[2]. Згідно з концепцією Р.П. Зорівчак, до реалій можна 

віднести не тільки слова й словосполучення на рівні 

мовлення, а й фразеологізми, що за семантикою є 

історичними, побутовими чи етнографічними реаліями. 

Окремі дослідники (Шахова К.А., Баканов А.Г.[3]) відносять 

до реалій топоніми й антропоніми. На нашу думку, вони 

мають рацію, бо такі слова сприяють створенню 

національного колориту, в них відчувається відгомін історії 

народу.  

Багато вчених розглядали раніше і продовжують 

досліджувати цю лексичну одиницю, яка несе у собі 

етнокультурну інформацію мови-носія. За реаліями 

закріплюється так звана фонова інформація, при передачі 

якої перекладач зустрічається з певними труднощами. 

Йдеться насамперед про реалії суспільно-побутового життя, 

про власні назви.  

У сучасному перекладознавстві проблема відтворення 

семантико-стилістичної функції реалій при перекладі набула 

вирішального значення. Кожен дослідник надає свою 

класифікацію щодо способів перекладу реалій, 

Проаналізувавши наявні підходи до способів передачі реалій, 

беремо за основу їх класифікацію, запропоновану                      

Р.П. Зорівчак [2]. Вироблена нею класифікація є 
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найповнішою. Українська дослідниця перекладу доводить 

ефективність таких способів декодувати національно-

маркованих лексичних одиниць:  

- транскрипція (транслітерація); 

- гіперонімічне перейменування; 

- дескриптивна перифраза; 

- комбінована реномінація; 

- калькування ( повне і часткове); 

- міжмовна транспозицію на конототивному рівні; 

- метод уподібнення (субситуація); 

- контекстуальне розтлумачення реалій; 

- віднайдення ситуативного відповідника. 

Наведемо результати нашого аналізу перекладу 

національно-маркованої лексики в романі І. Франка «Захар 

Беркут», здійсненого Марією Скрипник англійською мовою.  

1. Транскрипція і транслітерація. 

Транскрипцією позначають віднайдення якомога 

точнішого відповідника через запис звучання слів (зокрема 

реалій) вихідної мови графемами мови перекладу. Спосіб 

транскрипції найчастіше застосовують при передачі звучання 

українських топонімів, антропонімів. Доречність 

транскрибування передусім цих реалій полягає у тому, що 

через важливість денотатів вони мають шанси ввійти з часом 

у периферійні прошарки словникового складу мови 
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перекладу. В англомовному перекладі «Захара Беркута» 

знаходимо такі реалії, передані засобами поєднання 

транскрипції й транслітерації:  

1) Мирослава [4, 11] – Miroslava [5, 28], 2) Данило [4, 

10] – Danilo [5, 12], 3) Тугар Вовк [4,.10] – Tuhar Vovk [5, 7] , 

4) Чінгісхан [4, 76] – Genghis Khan [5, 153] , 5) Романович [4, 

77] – Romanovich [5, 60–61], 6) Максим Беркут [4, 12] – 

Maxim Berkut [5, 12], 8)Бесідник [4, 78] – Besidnyk [5, 110], 9) 

Захар [4,.11] – Zakhar [5, 10], 10) Акінтій [4, 41] – Akintiy [5, 

55], 11) Бурунда [4, 72] – Burunda [5, 152], 12) Мстислав [4, 

76] – Mstislav [5, 108]; 13)Дажбог [4, 123] – Dazhboh [5, 123], 

14) Світовид [4, 123] – Svitovid [5, 123], 15) Перун [4, 123] – 

Perun [5, 123], 16) Дідо [4, 123] – Dido [5, 123], 17) Лада [4, 

123] – Lada [5, 123], 18) Волос [4, 123] – Volos [5, 123].  

Іноді транскрибуються й назви речей побуту, які є 

реаліями для мови-сприймача: 1) сажінь [4, 25] – sagen [5, 

14], 2) теорбан [4,84] – teorban [5, 119], 3) смерд [4,.13] – 

smerd [5, 12], 4) боярин [4, 13] – boyar[5, 22], 5) бегадир [4, 

77] – bahadur [5, 152], 6) трембіта [4, 9] – trembita [5, 9]. Це 

сприяє перенесенню читача в атмосферу чужого мовлення, 

наближує його до мови оригіналу.  

2. Гіперонімічне перейменування.  

У перекладознавчій практиці досить поширеним 

методом є переклад реалій, пов′язаний із основоположними 
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поняттями лексичних трансформацій, категоризацією 

денотата, визнанням ізоморфізму частини і цілого, 

генералізацією. Проте у тексті нашого дослідження ми 

знайшли лише один гіперонім: – На копу скликають – на 

раду громадську, – сказав Максим [4, 29] – “They ′re calling 

people to the assembly, the community council”, – explained 

Maxim [5, 36]. Реалія «копа» перекладена гіперонімом 

“assembly”, що вміщує значно ширше поняття, яке, однак, не 

містить у собі сему слова «копа».  

3. Дескриптивна перифраза. 

За допомогою дескриптивної перифрази відтворюють 

семантику часових реалій селянського календаря, а також 

інших місцевих реалій (полонина – “a mountain meadow”). В 

аналізованому оригіналі й перекладі знайдено такі 

дескриптивні перифрази: 1) скитські монахи [4, 40] – a group 

of roving hermit monks [5, 122], 2)запічок [4, 10] – the brick 

oven [5, 6], 3) загіряни [4, 125] – those beyond the mountains [5, 

182], 4) закамарок [4, 86] – a single corner [5, 122], 5) плай [4, 

15] – passageway [5, 14], 6)плай [4, 16] – foot-path ([5, 16], 7) 

полонини [4, 26] – the mountain pasturelands [5, 31–32], 8) 

готури [4, 118] – the black cocks [5, 128].  

4. Комбінована реномінація. 

При цьому способі найчастіше використовується 

транскрипція з описовою перифразою (значно рідше – з 
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гіперонімом). Це ефективний, але багатослівний спосіб 

максимальної передачі семантики реалій, пов′язаний з 

лінійним розширенням тексту. Автор перекладу реалізує її в 

такий спосіб:  

а) транскрипція + гіперонім: 1) Бесідник [4, 78] – 

Besidnyk (Speaker) [5, 110], 3) Вояк [4, 60] – Voyak (Warrior) 

[4 3]. 

б) транскрипція + дескриптивна перифраза:1) сажінь 

[4, 5] – sagen (an old Rus measure of about seven English feet ) 

[5, 14], 2) орел-беркут [4, 9] – the golden mountain eagle – 

berkut [5, 5], 3) смерд [4, 13] – smerd (a derogatory term 

implying a «stinking»peasant) [5, 12], 4) трембіта [4, 9] – 

trembita (mountain horn – a folk wind instrument of Ukrainian 

mountaineers in the form of a long wooden horn two or three 

metres long) [5, 5–6], 5) Зелемiнь [4, 9] – the Zelemin [5, 6], 6) 

Галич [4, 41] – Halych (a township on the Dniester , which was a 

capital of the Halych Principality in 1140 – 1255) [5, 33], 7) 

Стрий і Опір [4, 49] – the Striy and the Opir (tributaries of the 

Dniester River, crossing Carpathian northern slopes) [5, 5]. 

5. Калькування (повне і часткове).  

Повне: 1) Сторож [4, 34] – Guardian[5, 43] , 2) 

великокняжий київський престол [4, 45] – the Grand Dukedom 

of the Kiev throne [5, 62] .  
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Часткове: 1) Червона Русь [4, 45] – Red Rus [5, 58], 2) 

Дажбог – Сонце [4, 48] – Dazhboh, the Sun [5, 176], 3) 

Тухольський прохід [4, 27] – Tukhlia Pass [5, 32], 4) 

Дуклянський прохід [4, 27] – Duklia Pass + дескриптив “one of 

the oldest and most convenient passes to Hungary through the 

Carpathians” [5, 33], 5) Бескіди [4, 27] – Beskid ranges + 

дескриптив “a cluster of mountain ranges in the Western and 

Eastern Carpathians” [5, 33], 6) песиголовці [4, 10] – dog-

headed [5, 6]. 

6. Міжмовна транспозиція на конотативному рівні. 

Спосіб заміни української чи будь-якої реалії реалією 

англомовного світу (чи просто англійською лексемою з 

місткою конотативною інформацією) з іншим денотативним 

або рівновартісним конотативним значенням.  

1). Сагайдак [4, 16] – quiver [5, 17]. У цьому випадку 

сема локальності не актуалізована, йдеться лише про 

предмет, у якому зберігаються стріли. 2) Зуброві постоли [4, 

12] – animals-hide footwear [5, 11]. У цьому випадку 

конотативна транспозиція поєднується з гіперонімізацією, 

для досягнення максимальної зрозумілості сприймачем, але 

сема локальності втрачається. Доречніше було б перекласти 

цю реалію методом комбінованої реномінації. 3) Дорожні 

бесаги [4, 12] – knapsacks [5, 11]. Реалія української мови 

«бесаги» заміняється реалією англійської мови «knapsacks», 
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бо в ній немає особливої необхідності актуалізації семи 

локальності, хоча конотація деякою мірою втрачається. 4) 

Омаста [4, 26] – edible fat [5, 32]. Діалектизм «ома ста» 

замінений в перекладі словосполученням, яке дослівно 

означає «їстівний жир». Цей діалектизм у перекладі втрачає 

своє діалектне забарвлення, в мові перекладу не було 

віднайдено слово з відтінком діалектності, отже, сему 

локальності втрачено.  

7. Контекстуальний переклад (віднайдення 

ситуативного відповідника). 

Це творчий процес, у якому головним орієнтиром 

виступає контекст. Завдяки ситуативним відповідникам 

перекладач має змогу не тільки вибрати оптимальний 

варіант, а й досягти урізноманітнення у перекладі однієї й тієї 

ж реалії оригіналу, щоб усебічно охарактеризувати її, не 

переобтяжуючи читача одноманітністю.  

1) Так, слово «плай» у тексті нашого дослідження має 

4 варіанти, що характеризують його як «путь», «стежка», 

«прохід»: плай – path [5, 15], pathway [5, 14–15], passageway 

[5, 14] foot-path [5, 16].  

2) У досліджуваному тексті використано лише 3 

ситуативні відповідники до слова «полонина» , які 

характеризують її як «гірське пасовисько», як «луг» і як 

«гірську луку»; невикористаним залишився метод 
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транскрипції. Перекладач використовує лише описовий 

переклад-дескриптив і гіперонім «meadow»: полонина – the 

mountain pastureland [5, 31], meadow [5, с. 5], the mountain 

meadow [5, 6].  

8. Контекстуальне роз тлумачення (інтерпретація) 

реалій. 

У «Захарі Беркуті» зустрічається така історична 

реалія, як «копа» у значенні «На Україні в 15–18 ст. – збори 

сільської громади для розв′язання судових та громадських 

справ» [6]. Два перекладачі – Дж. Вейр і Марія Скрипник – 

пропонують два види перекладу: 1) kopa, the community 

council (Дж.Вейр), 2) assembly, the community council                    

(М. Скрипник). Переклад Дж. Віра можна вважати 

адекватнішим, бо транскрибоване слово “кора” підкреслює 

незвичність, небуденність явища, імпліцитно вміщає сему 

“часова маркованість” і “хронологічна інформація”.  

В аналізованому перекладі, крім реалії “копа”, 

зустрічаються ще реалії, перекладені методом 

контекстуального розтлумачення: 1) Морана – “Озеро було 

під опікою Морани, богині смерті” [4, 34] - The lake was under 

the protection of Morana, the goddess of death [5, 44], 2) 

медвідник – “Той держав уже в руках простого, на оба боки 

острого меча , що його називав медвідником” [4, 18] – The 
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latter now held in his hands a straight sword sharpened on both 

sides, which he called a bear – sword [5, 55].  

9. Метод уподібнення або субституції, який входить 

до класифікації методів, запронованої Р.П. Зорівчак, полягає 

у відтворенні семантико-стилістичних функцій реалії мови-

джерела іншомовним аналогом – реалією мови-перекладу. У 

повісті «Захар Беркут» не виявлено реалій, які були б 

перекладені методом уподібнення, бо останній взагалі 

застосовується досить рідко, як зазначає Р.П. Зорівчак.  

Отже, проаналізувавши способи передачі реалій у 

повісті «Захар Беркут» англійською мовою, можна зробити 

висновки щодо композиційної заданості реалій у художній 

тканині першотвору і місця їх у перекладі. Більшість реалій 

твору виступають у ролі художніх деталей, є його вагомими 

компонентами, що активно функціонують у сюжеті, 

створюючи яскравість і образність національної специфіки. 

Найпоширенішим способом перекладу українських реалій в 

повісті «Захар Беркут» є транскрипція та комбінована 

реномінація. 

Дослідження перекладу українських реалій є 

перспективним і потребує подальшої глибшої уваги з боку як 

перекладачів, так і науковців-теоретиків. 
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У статті розглянуто сучасний стан теоретичних 
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ознак, відмінностей від фольклорної казки. Здійснено спробу 

дати повне визначення поняття. 

Ключові слова: літературна казка, авторська казка, 

дискурс, домінантні ознаки, поняття літературної казки. 

 

Найпершим літературним жанром, з яким людина 

знайомиться на шляху дорослішання – це казка фольклорна, 

яку переповідають батьки своїм дітям і яка характеризується 

простим сюжетом та легкістю сприйняття. З плином часу у 

виховному та розважально-навчальному контексті читачі 

звертаються до літературних казок – творів, що змушують 

спостерігати за розвитком подій, співпереживати героям та 

чекати несподіванок. Часто літературні (чи «авторські») 

казки пробуджують цікавість і у дорослих, так як часто 

відомі своєю двоплановістю.  

Актуалізація казкового дискурсу пов’язана зі змінами 

у спільних і соціальних потребах. На ранньому етапі 

становлення і розвитку, казковий дискурс мав форму 

ситуативно-рольового дискурсу із безпосередніми 

учасниками – виконавцями-казкарями та слухачами. При 

переході від усної комунікації до письмової, де ключовою 

ознакою є вже не асиметрія рольових відносин між казкарем 

та слухачем, наслідування традиційного стилю, а процес 

мовлення в широкому розумінні, де казковий дискурс 
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набуває естетичної цінності. Відповідаючи та адаптуючись, 

казковий дискурс уже стає індивідуально-буттєвим. 

Змінюється склад учасників та їх ролі: з’являється розподіл 

на творців-укладачів, казкарів-імпровізаторів, виконавців, 

збирачів-фіксаторів, збирачів-оброблювачів, авторів, 

технічних виконавців, слухачів або читачів. Тобто при 

переході з усної комунікації до письмової, її художньо-

естетична цінність все більше зростає [2].  

Мета і завдання статті полягають у поданні повного 

визначення літературної казки та визначення її домінантних 

ознак.  

Як літературний жанр казка залишається об’єктом 

досліджень у літературознавстві, мовознавстві, культурології, 

перекладознавстві тощо. Вивченням фольклорних казок 

займалися такі вчені: В.Я. Пропп, І.Я. Франко, В.П. Анікін, 

М.М. Бахтін та інші, визначенням літературних казок 

займалися Л.Ю. Брауде, М.Н. Липовецький, В.О. Бахтіна та 

інші.  

Щоб детальніше розібрати поняття «літературної 

казки» необхідно спершу звернутися до визначення самого 

поняття «казка»: 1. – Розповідний народно-поетичний або 

писемно-літературний твір про вигадані події, вигаданих 

осіб, іноді за участю фантастичних сил; 2. – Те, що не 

відповідає дійсності, вигадка, байка [6]. Проаналізувавши 
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дане визначення, можемо сказати, що поняття «казки» тут 

розділяється на фольклорну, що передається усно (за 

народного авторства), та літературну, що передається 

письмово (має конкретного автора) і не дає чіткого 

визначення меж літературної казки. Більш повніше 

визначення можна знайти у дослідників казкового жанру, 

наприклад, Л.Ю. Брауде визначає казку як «авторський, 

художній, прозаїчний або віршований твір, заснований на 

фольклорних джерелах, або ж є цілком оригінальним твором; 

це переважно фантастичний твір, описує неймовірні пригоди 

вигаданих або традиційних казкових героїв і, в окремих 

випадках, орієнтований на дітей; твір, в якому чудо відіграє 

роль сюжетотворного фактора, служить вихідною основою 

характеристики персонажів» [1]. Ю.Ф. Ярмиш – український 

дослідник казкового жанру, визначає літературну казку як 

«жанр літературного твору, в якому в чарівно-фантастичному 

або алегоричному розвитку подій і, як правило, оригінальних 

образах та сюжетах у прозі, віршах та драматургії 

розв’язуються морально-етичні та естетичні проблеми» [7].  

Зважаючи на вказане вище, ми вважаємо за потрібне 

включити до визначення літературної казки такі характерні 

ознаки твору і тому, визначення дослідниці Г.П. Сабат, в 

якому вона пояснює літературну казку як фантастичний твір 

авторської художньої творчості, що нерозривно пов’язаний із 
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реальністю та відображає суть епохи, вбирає в себе ідейно-

політичні, літературно-естетичні тенденції часу, вливається в 

літературні течії і напрямки, має схильність до інновацій, 

консолідації з іншими жанрами та світоглядом автора [5]. 

З плином часу жанр розвивається, його межі 

змінюються, єдиного підходу до визначення «літературної 

казки» дослідники не знаходять, що демонструє складність, 

багатоплановість, динамічність та перспективність 

подальших досліджень. 

Дослідник казкового жанру В.Я. Пропп відзначав, що 

творець казок не є постаттю абстрактною, а реальною 

людиною, що належить до певного середовища, та 

переносить його особливі риси до своєї творчості. Тим 

самим, як одна епоха змінює іншу, так і збільшується простір 

для творчої діяльності авторів казок [2].  

У сучасному казковому дискурсі дійсно 

спостерігається перехід від загального «типованого образу 

народного героя, символу» до деталізованого, продуманого, 

більш конкретного і наповненішого портрету головних 

героїв. Другою особливою відмінністю авторського 

казкового твору від народної казки є дуже чіткі часові 

маркери, за якими можна визначити приблизно період 

написання твору: «У сусідній кімнаті стояв не один, а десять 

столів, на столах миготіли десять екранів, а журналісти 
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набирали статті для газети, аж клавіші стукотіли, немов 

кулемети» (З. Мензатюк «Казочка про голубів») [4]. Далі 

істотною ознакою, що відрізняє літературну казку від 

народної, є пізнавальний характер казки, що змальовує 

історичні події, часто носить національний характер, описує 

природні явища, рослинний та тваринний світ, науково-

дослідницькі досягнення. («Таємниці козацької шаблі», 

«Арніка». Зірки Мензатюк, «Мікробот» Олега Чаклуна, 

«Магазин невидимих речей» Івана Андрусяка). У авторських 

казках можна побачити змалювання цілої гами почуттів – 

любові, доброти, співчуття, жорстокості, ненависті, – 

найтонші психологічні відтінки переживань героїв.  

Далі цікавою відмінністю літературної казки є її 

тяжіння до поєднання в собі різних жанрів (контамінації), де 

переплітаються елементи казок про тварин, чарівних, 

побутових казок, а також пригодницьких і детективних 

повістей, навіть науково-фантастичної літератури [3].  

Справжньою цікавинкою літературної казки стає 

гумор, що може носити різноманітний характер. Інколи 

літературні казки, що були написані для дорослих, стають 

улюбленцями для читання серед дітей, а дитячі твори – 

улюбленими серед дітей та дорослих не лише тому, що 

допомагають дорослим краще дізнатися як сприймає світ 

дитина, але і побачити у творі опис життєвих ситуацій, 
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моделей у незвичному світлі гумористичного чи сатиричного 

висміювання.   

Отже, на нашу думку, літературною казкою можна 

вважати фантастичний твір авторської художньої творчості, 

що нерозривно пов’язаний із реальністю та відображає суть 

епохи, вбирає в себе ідейно-політичні, літературно-естетичні 

тенденції часу, вливається в літературні течії і напрямки, має 

схильність до інновацій, консолідації з іншими жанрами та 

світоглядом автора. З розвитком даного літературного жанру, 

майстерність слова авторів усе змінюється, що є однією з 

ознак літературної казки, що вирізняє її від фольклорної. 

Консолідація з іншими жанрами, наявність пізнавального 

елементу, національного колориту, живого, глибокого та 

деталізованого портрету героїв – все це притаманне 

авторським казкам та робить її цікавою для подальшого 

вивчення та дослідження.  
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ПОЛІТИЧНА КОРЕКТНІСТЬ 
У МІЖКУЛЬТУРНІЙ КОМУНІКАЦІЇ 

 

Стаття присвячена дослідженню виникненню та 

функціонуванню «політичної коректності» як поняття, і як 

мовного явища. Висловлюється думка, що політкоректність 
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є складником нового дискурсу і цієї нової реальності, які 

постали перед країною у період соціальних, історичних, 

політичних та морально-етичних змін, і зможе допомогти 

розв’язати більшість проблем, які постають перед сучасним 

українським суспільством. 

Ключові слова: політична коректність, мовний код, 

евфемізми, евфемізація, толерантність, терпимість. 

 

Упродовж останніх десятиліть англійська мова зазнала 

значних трансформацій, що зумовлено безпосередньо 

функцією мови в суспільстві. Адже, мова відіграє вирішальну 

роль у збереженні відомостей, знань певної культурної 

спільноти про світ, явища, події, людей у ньому, моральні та 

етичні цінності, будучи водночас і потужним засобом 

передачі інформації і знань від одного покоління до 

наступного. Мова пов’язаною з культурою народу, з його 

історією, традиціями соціальними змінами. Це – динамічна 

система, яка відбиває всі соціальні, історичні та політичні 

зміни в житті певного суспільства.  

Сучасна культура позначена процесами глобалізації, а 

відтак, у соціумі з’являються нові орієнтири, спрямовані на 

такі демократичні цінності як свобода думки, совісті, вибору 

та ін. Гармонійність співіснування у багатоманітному світі 

забезпечується такою культурної універсалією як 
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«толерантність», терпимість і розуміння «Іншого». Кожна 

історична епоха створює власні форми толерантності, які 

відображають закріплені в суспільній свідомості уявлення 

про межі терпимого та неприйнятного у даний час, у даному 

місці, у даній культурі.  

Відсутність розуміння і терпимості зазвичай 

призводить до непорозуміння між націями, расами та 

релігіями, які часто спричинюють «війни» культур. У такі 

моменти виникає потреба знайти шляхи розв’язання цієї 

проблеми. Відповідь полягає у правильному, коректному 

спілкуванні. Так з’явився термін «political correctness / 

політична коректність»  

У нестабільні перехідні історичні періоди, коли 

відбувається перегляд, переосмислення, а, відтак, і зміни 

традиційних систем цінностей і соціокультурні норми, 

питання толерантності стає особливо актуальним. Наш час – 

це одна з перехідних епох в історії культури, коли перед 

людством гостро постають питання про необхідність 

подолання таких явищ, як агресія, нетерпимість, насильство. 

Ці чинники зумовлюють актуальність нашого дослідження 

у контексті «політичної коректності».  

Мета дослідження визначити та проаналізувати 

ціннісно-смислове навантаження поняття «політична 

коректність», його структурних та змістових елементів, адже 
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аксіологічний підхід до цієї проблеми є основою 

утвердження толерантності як суспільної й індивідуальної 

цінності та соціокультурної норми.  

Поняття політичної коректності досить неоднозначне і 

багатоаспектне, тому навколо його тлумачення виникає 

багато суперечок у наукових колах.  

Останнім часом саме проблема політкоректності 

обговорюється особливо широко. Політкоректність викликає 

інтерес не лише у широкої громадськості, а й є предметом 

дослідження лінгвістів, політологів, філософів, соціологів, 

психологів, культурологів. Зокрема, вона аналізується у 

працях зарубіжних дослідників Д. Адлера, Б. Брайсон,                    

Д. Д'Соуза, Д. Равич, С. Уолкера; Ю.Л. Гуманова,                        

Л.В. Мерзлякова, Л.В. Мельникова, М.Ю. Палажченко,                         

С.Г. Тер-Мінасова, Л.В. Цурикова та інших. У вітчизняній 

науці філософськими дослідженнями, які присвячені 

вивченню окремих аспектів толерантності та специфіки 

їхнього прояву в соціокультурному просторі України, 

займаються Є.В. Швачко, Ю.А. Іщенко, О.В. Тягло,                         

Є.К.. Бистрицький, Н.Є. Пелагеша та інші. Соціологічний, 

психологічний, правовий, релігієзнавчий, культурологічний 

дискурс толерантності та політкоректності як одного з її 

аспектів, здійснюваний вітчизняними дослідниками, 

розширює можливість її філософського розуміння та 
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реалізації принципів толерантності в соціальній політиці 

української держави.  

У нашому дослідженні ми дотримуємося дефініції 

«political correctness», визначеної лінгвістом С.Г. Тер-

Минасовою: «Політична коректність мови втілюється в 

прагнення знайти нові способи мовного вираження замість 

тих, які зачіпають почуття і гідності індивідуума, порушують 

його людські права звичайною мовною безтактністю і / або 

прямолінійністю щодо расової та статевої приналежності, 

віку, стану здоров’я, соціального статусу, зовнішнього 

вигляду тощо» [1, 230]. 

Підґрунтям терміну «політкоректність» вважають 

вимоги виконання різноманітних неписаних правил, що 

існували в більшості спільнот, об’єднань, товариств. 

Появу терміну «political correctness / політична» можна 

віднести до 1793 р., коли його вперше використали у 

Верховному Суді США [2]. Як зазначає  С.Г. Тер-Минасова у 

своїй монографії «Мова і міжкультурна комунікація»: «Ця 

тенденція народилася більше 20 років тому у зв'язку з 

«повстанням» африканців, обурених «расизмом англійської 

мови» і зажадали його «дерасіалізаціі» – «deracialization» [1, 

215]. 

Протягом багатьох десятиліть політична коректність 

відіграє значну роль у житті американського соціуму, а також 

http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
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вона виходить за межі американської культури і 

американського варіанту англійської мови, потрапляє в 

інших національні культури, у британський варіант 

англійської мови зокрема. 

«Політична коректність» з’явилась у зв’язку з 

виникненням ідеї культурного плюралізму, для того, щоб 

вірно подавати інформацію у ЗМІ, художніх творах, та ін., 

про етнічні та сексуальні меншини. 

Також, С.Г Тер-Мінасова наголошує, що «мовна 

коректність – дуже позитивне старання не образити та не 

зачепити почуття людини, зберегти його гідність, гарний 

настрій, здоров'я, життя» [1, 232]. 

На думку науковця Н.Г Комлєва, політична 

коректність – це «усталене у США поняття-гасло, яке 

демонструє ліберальну спрямованість американської 

політики, що має справу не стільки з вмістом, скільки з 

символічними образами і коректуванням мовного коду. Мова 

декодується знаками антирасизму, екологізму, терпимого 

ставлення до національних і сексуальних меншин» [4, 273]. 

Нині увага лінгвістів зосереджена на висвітлені 

мовного аспекту політичної коректності, яка реалізується в 

пошуку нових засобів для мовного виразу та коригуванні 

мовного коду. Зокрема, у США американськими 

соціолінгвістами в 1962 році був вироблений speech codes – 

http://ua-referat.com/%D0%9B%D1%96%D0%B1%D0%B5%D1%80%D0%B0%D0%BB
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0%D0%BD%D1%81%D0%BA%D0%B8%D0%B9
http://ua-referat.com/%D0%9E%D0%B1%D1%80%D0%B0%D0%B7%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BD%D1%82%D0%B8%D1%80%D0%B0%D1%81%D0%B8%D0%B7%D0%BC
http://ua-referat.com/%D0%95%D0%BA%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
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мовний кодекс, мета якого – боротьба з проявами 

дискримінації у різних сферах. Р.Т. Белл вважає, що «є норми 

поведінки, якими індивід повинен певною мірою відповідати 

в очах оточуючих, до речі деякі з цих норм будуть нормами 

мовної поведінки – кодами відповідної мови» [1, 137]. 

Він пропонує вживати слова low-income – 

малооплачуваний замість poor – бідняк, злидар, щоб вилучити 

дискримінацію за соціальним статусом, sexworker – 

працівниця сфери сексуальних послуг замість образливої 

назви однієї з найдавніших професій – prostitute.  

Якщо студент порушує ці правила, то його чекає 

покарання спочатку це лише зауваження, а на завершення 

виключення з університету. До заборон відносяться 

«використання образливих прізвиськ», «недоречні жарти», і 

навіть «неправильно адресований сміх» (misdirected laughter). 

У статутах більшості американських університетів 

перераховані різні види дискримінації: «аблеїзм» (ableism) – 

знущання над людьми з фізичними вадами, «етноцентризм» 

(ethnocentrism) – дискримінація культур, що є приїжджими, 

«гетеросексізм» (heterosexism) – дискримінація людей 

нетрадиційної сексуальної орієнтації, «лукізм» (lookism) – 

створення стандартів краси та обмеження прав тих, хто їм не 

відповідає.  

http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%94%D0%B8%D1%81%D0%BA%D1%80%D0%B8%D0%BC%D1%96%D0%BD%D0%B0%D1%86%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%A1%D1%82%D0%B0%D0%BD%D0%B4%D0%B0%D1%80%D1%82
http://ua-referat.com/%D0%92%D1%96%D0%B4%D0%BF%D0%BE%D0%B2%D1%96%D0%B4%D1%8C
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Боротьба з сексизмом виявляється у відмові 

користуватись зверненнями Mrs. (Місіс) и Miss (Міс), 

замінюючи їх нейтральним по відношенню до сімейного 

статусу Ms (Міз).  

Багато назв професій, які мають закінчення man, яке, 

за твердженням філологів, у початковому значенні 

перекладається не як у сучасній англійській мові – «чоловік», 

а як «людина» Для цього пропонується  замінювати це 

закінчення на person: chairman – chairperson, congressman – 

congressperson.  

До Словника політкоректної мови належать 

евфемізми, спрямовані проти дискримінації за віком (golden 

ager – «особа золотого віку» замість «старий») та за 

зовнішнім виглядом (hair disadvantaged – «позбавлений 

волосся» замість «голомозий» [2, 14–15].  

Професор Нью-Йоркського університету Дайан Равич 

присвятив проблемі speech codes працю «Поліція мови: як 

групи впливу обмежують навчання студентів». Книга містить 

500 слів та виразів, які не зустрічаються в американських 

шкільних та університетських підручниках. У наведеному 

професоркою списку серед інших – слова Бог, пекло, сліпий, 

старий, варвар, домогосподарка, які відповідною комісією 

віднесені до «необ’єктивних» та «упереджених», оскільки 

вони можуть образити почуття деяких груп. «Новояз 
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Джорджа Орвела стає реальністю,» – коментує політику 

політкоректності Равич. Професорка має на увазі 

романантиутопію відомого англійського письменника 

«1984», в якій замальовується тоталітарне майбутнє Європи, 

одним з елементів котрого є новояз (Newspeak) – вихолощена 

мова, котра повинна зробити неможливим опозиційний 

спосіб думок («мислезлочин»). «Як можна визначити 

політкоректність у двох словах? – пише К. Шаров, автор 

однієї з статей, присвячених цій проблемі. – Це певний 

новояз – мова Езопів наших днів, які схильні 

перейменовувати всі речі та явища. Для чого? Щоб не 

вважатись негідником, який зневажає або обмежує чиїсь 

права. Раса, етнос, стать, віросповідання, сексуальні 

орієнтація, політичні погляди, вік, інтелектуальні здібності, 

фізична конституція, психотип, характер, темперамент 

індивіда та інші його атрибути залучені у сферу панування 

політкоректності» [7, 34].  

Відгуком на ідею політкоректності є план аffirmative 

action – план позитивних дій. У ньому передбачаються 

суттєві переваги при вступі до навчальних закладів для 

деяких груп населення – афроамериканців, іспаномовних 

американців, індіанців, інвалідів, гомосексуалів.  

Поведінковий кодекс передбачає норми, які 

демонструють лояльне ставлення до різного роду менших. 
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Виникли поняття, які відображають негативне ставлення до 

проявів дискримінації щодо цих меншин: аbleism (аблеїзм) – 

дискримінація осіб з фізичними вадами, ethnocentrism 

(етноцентризм) – дискримінація за національно-культурною 

ознакою, heterosexism (гетеросексизм) – дискримінація людей 

з нетрадиційною сексуальною орієнтацією, lookism (лукізм, 

від look – «дивитись») – дискримінація тих, хто не відповідає 

загальноприйнятим стандартам краси.  

У віртуальному спілкування поведінковий кодекс 

реалізується своєрідно. За правилами «нетикету» (етикету в 

Mережі) до кожного свого значущого висловлювання, 

особливо того, яке стосується світоглядних проблем, 

прийнято додавати абревіатуру ІМХО (in my humble opinion – 

«на мою скромну думку»). Ігнорування цього правила 

розцінюється як порушення етикету.  

Отже, з вищенаведеної інформації можна виділити два 

найважливіших аспекти: 

1. Культурно-поведінковий аспект, який тісно 

пов'язаний з ідеологією та політикою, особливо в галузі 

освіти. 

2. Мовний аспект політичної коректності, який 

проявляється в пошуку нових засобів мовного вираження та 

коригуванні мовного коду [5, 105−108]. 

http://ua-referat.com/%D0%9F%D0%BE%D0%BB%D1%96%D1%82%D0%B8%D0%BA%D0%B0
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Культурно-поведінковий аспект політичної 

коректності є найважливішим. Політична коректність 

з’явилась у США – у країні, в якій значна увага приділяється 

проблемам міжкультурних і міжконфесійних відносин. У 

передмові до книги «Are You Politically Correct?» Ф. Беквіт і 

М. Бауман дають визначення політкоректності як, «мережі 

взаємопов'язаних ідеологічних поглядів, які ставлять під 

сумнів основи університетської освіти: традиційний 

навчальний план, погляди на об'єктивність отриманих знань, 

надаючи значення культурним, статевим, класовим і расовим 

відмінностям» [8, 9]. 

Але існують протилежні погляди на явище «політ 

коректності», зокрема критики справедливо дорікають її 

прихильникам за схильність до мовної еквілібристики замість 

конкретних дій, спрямованих на розв’язання реально 

існуючих проблем.  

Про цю обмеженість політкоректності говорить, 

зокрема, У. Еко, який вважає, що замість того, щоб 

удосконалювати суспільство, доктрина політкоректності 

пропонує удосконалювати лексику. «Коли суспільство 

починає називати неходячих не «інвалідами», а 

«альтернативно розвинутими» (diversamente abili), замість 

того, щоб будувати для них пандуси, зрозуміло: лицемірно 

розправившись з попереднім терміном, провели косметичний 

http://ua-referat.com/%D0%9A%D0%BD%D0%B8%D0%B3%D0%B8
http://ua-referat.com/%D0%9C%D0%B5%D1%80%D0%B5%D0%B6%D1%96
http://ua-referat.com/%D0%86%D0%B4%D0%B5%D0%BE%D0%BB%D0%BE%D0%B3%D1%96%D1%8F
http://ua-referat.com/%D0%9D%D0%B0%D0%B2%D1%87%D0%B0%D0%BB%D1%8C%D0%BD%D0%B8%D0%B9_%D0%BF%D0%BB%D0%B0%D0%BD
http://ua-referat.com/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
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ремонт у мові, але не ремонт сходів», – пише філософ [6, 

169]. Він справедливо зазначає, що основна функція 

політкоректності – насаджувати толерантність, а це 

перетворює її на новітню форму фундаменталізму, який 

канонізує букву, нехтуючи духом самої доктрини. У певному 

сенсі політкоректність починає протистояти толерантності, 

оскільки передбачає нетолерантне ставлення до тих, хто не 

підтримує її ідеологію та практику. Розвиваючи цю думку 

Умберто Еко можна сказати, що через політкоректність 

глобалізована культура опинилась у ситуації, котру у шахах 

називають zugzwang (цугцванг): не ходити не можна, а кожен 

хід лише погіршує становище шахіста.  

Г.Маркузе також наголошував на небезпечності політ 

коректності через  одновимірність. Вона ставить за мету 

формування безстатевої істоти універсальної ідентичності, 

яка не лише позбавляється права на публічний та відвертий 

діалог, а навіть бажання такого діалогу.  

Політкоректний новояз дозволяє структурувати та 

регламентувати інформаційний простір і подачу інформації: 

відсікати від поширення політично неблагонадійні теми та 

формувати суспільну думку у «вірному напрямі». 

Політкоректність – це заздалегідь задане ідеологічне 

обмеження погляду на світ – і, як завжди у таких випадках, 

картина світу виявляється дещо деформованою. Противники 
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та критики політичної коректності називають її 

багатоголовим чудовиськом та терором доброчесності, 

сучасною інквізицією, яка вишукує політично некоректну 

єресь і влаштовує єретикам аутодафе у вигляді 

переслідувань, кампаній по дискредитації, каральної цензури.  

У свій час Г. Маркузе запровадив в обіг термін 

«репресивна толерантність»: за твердженням філософа, він 

відображає готовність Системи не просто терпіти, а навіть 

заохочувати різного роду опозиційність та маргінальність, 

допоки ця опозиційність, дозволяючи уявні альтернативи, не 

порушує правил гри, встановлених Системою, та не загрожує 

її існуванню.  

Одними з основних тем дискусій навколо пролеми 

«політ коректності» стали дослідження проблеми 

мультикультуралізму (multiculturalism) і мовних кодів (speech 

codes). 

Мультикультуралізм – явище суспільного життя, яке 

полягає в співіснуванні у рамках одного суспільства багатьох 

культур [86]. Прихильники мультикультуралізму (Дрожжина 

С.В., Губенко О.В.) говорять про необхідність брати до уваги 

при навчанні такі чинники, як расова та етнічна 

приналежність, стать, суспільне становище, мова, релігія, вік.  

«Головна тенденція в англійській мові зараз – це його 

«інклюзивний» характер, прагнення нікого не образити при 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D1%83%D1%81%D0%BF%D1%96%D0%BB%D1%8C%D1%81%D1%82%D0%B2%D0%BE
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%9A%D1%83%D0%BB%D1%8C%D1%82%D1%83%D1%80%D0%B0
http://ua-referat.com/%D0%A0%D0%B5%D0%BB%D1%96%D0%B3%D1%96%D1%8F


310 
 

вживанні того чи іншого слова або вислови», − стверджує                 

Д. Адлер [1, 17]. Тому слова, що не відповідають певним 

політично коректним уявлення, замінюються інклюзивним 

термінами. 

Політична коректність має досить сильний зв'язок 

саме з культурою суспільства. Мова – це вираження ступеня 

культури та освіченості суспільства. За допомогою мови ми 

пізнаємо світ і самих себе. 

Політична коректність має такі ознаки: 

а) інтегральна ознака – відсутність в конотативному 

значенні мовної одиниці дискримінації за расовою, 

національною, статевої приналежності, віку і майновому 

статусах, станом здоров'я; 

б) диференційна – здатність мовної одиниці 

виключити прояви перерахованих вище видів дискримінації. 

Політична коректність часто вживається в 

пом'якшених виразах. Тому найефективнішими методами для 

утворення політично коректної лексики є евфемія. Адже 

основними причинами появи явища евфемізації є 

необхідність дотримання правил коректності у суспільстві, 

політиці та літературі, також необхідність уникнення 

особистісних , етнічних, релігійних, міжнаціональних та 

інших конфліктів. «Евфемізм − це пом'якшенні або 

завуальовані слова чи вислови, що використовуються як 

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A1%D0%BB%D0%BE%D0%B2%D0%B0
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заміна словам і висловам, які сприймаються як грубі, 

неприйнятні, вульгарні, зневажливі,образливі або табу. 

Також, «евфемізм» − це лексична прихована стратегія, що 

слугує введенню в оману третьої особи, а також це моральне 

саморозвантаження. Евфемізація − це один зі зручних 

способів сказати неправду та змінити сприйняття небажаної 

інформації. Тому, ми вважаємо, що нерозривний з’вязок між 

політкоректністю і евфемією – очевидний. 

Отже, політична коректність – це толерантне 

ставлення до різних подій у суспільстві, що не відповідають 

загальноприйнятим нормам поведінки, чи традиціям певного 

суспільства. Метою даного поняття є – звести до мінімуму 

образу членів меншин, чи груп суспільства на фоні расового, 

культурного чи релігійного підґрунтя. 

Наша країна нині проходить крізь період важких 

соціальних, політичних, моральних трансформацій і 

зіштовхнулась з багатьма проблемами, які раніше для нас не 

існували або замовчувались. Нова лінгвокультурна та 

соціокультурна реальність потребує нового дискурсу, нових 

понять, які б могли б її визначити, пояснити. 

Політкоректність – безумовно є складником такого дискурсу 

і цієї реальності, і зможе допомогти розв’язати більшість 

проблем, які постають перед сучасним українським 

суспільством.  

https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%92%D1%83%D0%BB%D1%8C%D0%B3%D0%B0%D1%80%D0%BD%D1%96%D1%81%D1%82%D1%8C
https://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%A2%D0%B0%D0%B1%D1%83


312 
 

Використані джерела 

1. Адлер, Д. Боротьба проти політичної коректності / 

Америка. Вересень 1993. № 442. С.15–18.  

2. Белл Р.Т. Социолингвистика. Цели, методы и проблемы. 

М.: Международные отношения, 1980. 318с. 

3. Тер-Минасова С.Г. Язык и межкультурная коммуникация. 

М.: Слово, 2000. 624 с. 

4. Евфемізм. [Електронний ресурс] / Вікіпедія. Режим 

доступу: http://uk.wikipedia.org/wiki/Евфемізм 

5. Провоторова Е.С. Политкорректность, влияние на 

современный английский язык [Електронний ресурс]. Режим 

доступу: http://www. bibliofond.ru/view.asp 

6. Комлев Н.Г. Словарь иностранных слов. М.: Эксмо, 2006. 

622 с. 

7. Панин, В.В. Политическая корректность как языковая и 

культурно-поведенческая категория / Межкультурная 

коммуникация: современные тенденции и опыт. Материалы 

всероссийской научно-практической конференции. Нижний 

Тагил, 2003. С. 289. 

8. Эко У. О политкорректности / У. Эко / Полный назад; пер. 

с итал. – М.: Эксмо, 2007. – 215 c.  

9. Sharov K. Na temnoyi storone politkorrektnosti: genderno-

neyitralnyi novoyaz / K. Sharov // Voprosy filosofii/ 2010. № 3. 

S. 30-43.  

http://ua-referat.com/%D0%90%D0%BC%D0%B5%D1%80%D0%B8%D0%BA%D0%B0
http://uk.wikipedia.org/wiki/%D0%95%D0%B2%D1%84%D0%B5%D0%BC%D1%96%D0%B7%D0%BC


313 
 

10. Are you politically correct? Debating America s cultural 

standards edited by Francis J. Beckwith and Michael E. Bauman. 

Prometheus Book, Buffalo, 1995. С. 97.  

 

Анна Олександрівна Кулігіна, 
магістрант ІІ курсу 

Навчально-наукового інституту  
лінгвістики та психології КиМУ 

 
ОСОБЛИВОСТІ ПЕРЕКЛАДУ  

НАУКОВО-ТЕХНІЧНИХ ТЕКСТІВ  
НА ЛЕКСИКО-ПРАГМАТИЧНОМУ  

ТА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНЯХ 
 

У статті аналізується основні особливості, способи 

та види перекладу науково-технічних текстів; труднощі 

перекладу загальнонаукової та технічної термінології. 

Вимоги до науково-технічного перекладу. Які є підстіллі. 

Трансформації. Важливість науково-технічного перекладу.  

Ключові слова: термін, науково-технічний стиль, 

науково-технічні тексти, лексико-граматичні 

трансформації, синтаксичні трансформації, рівні перекладу. 

 

Переклад займає важливе місце в лінгвістичній науці. 

Переклад визначається як один з видів складної мовленнєвої 

діяльності людини та як відтворення тексту оригіналу з 

однієї мови на іншу із збереженням змісту. Як результат 
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діяльності перекладача переклад поділяють на усний та 

письмовий. Через те, що процес перекладу та його результат 

відбуваються в двомовній ситуації, ми можемо визначити 

переклад як процес міжмовного перетворення чи 

трансформації усного чи письмового тексту, представленого 

однією мовою та перетвореного в текст (усний чи письмовий) 

іншою мовою.  

У зв'язку з бурхливим розвитком техніки та 

поширенням науково-технічної інформації зростає значення 

науково-технічного перекладу. Розвиток науки нині 

неможливий без обміну спеціальною інформацією, яка 

з’являється в різних куточках світу в різних наукових 

виданнях.  

Перекладацький та викладацький досвід підтверджує 

думку, що для правильного перекладу науково-технічної 

літератури необхідні, крім загальних підручників та 

словників, практичні посібники з перекладу технічних 

текстів, які направлені на вивчення як лексичних, так і 

граматичних особливостей англійської мови. Через те, що 

переклад – це передавання змісту того, що було виражено, то 

перекладаються не слова та граматичні конструкції, а зміст 

оригіналу.   

Загальні знання й уявлення про переклад не 

забезпечують уміння адекватно сформулювати мету 
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перекладу. По-перше, перекладач повинен знати мову 

перекладу в ступені, достатньому для грамотного викладу 

інформації, яку він отримує; по-друге, глибокі знання 

спеціальної термінології як мовою оригіналу, так і мовою 

перекладу, у чому і полягає знання галузі техніки, до якої 

належить сам текст перекладу, і насамперед володіння 

різними видами перекладу. Механічне заучування термінів, 

без проникнення в їхню сутність, без знання самих явищ, 

процесів і механізмів, про які йдеться в оригіналі, може 

призвести до грубих помилок у перекладі. 

Згідно з теорією перекладу немає текстів, які не 

перекладаються, є складні для перекладу матеріали. 

Труднощі під час перекладу пов’язанні з недостатнім 

знанням мови оригіналу.   

До науково-технічного перекладу висуваються такі 

вимоги.  

1. Переклад має бути точним, але не буквальним. 

Лише перекладається зміст. Адекватне передавання змісту 

оригінального тексту є найголовнішою вимогою до науково-

технічного перекладу.  

2. Ясність і чіткість. Подвійний зміст у науково-

технічному перекладі недопустимий. Лаконічність мови 

перекладу не повинні заважати викладу лексики, її 

розуміння. 
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3. Науково-технічний переклад має короткий зміст, що 

робить його прозорим і зрозумілим. 

Перекладачеві науково-технічної літератури потрібно 

знайти найоптимальніше рішення, яке має максимально 

задовольняти низку взаємосуперечних умов. Тому таке 

рішення найчастіше є компромісом, а точніше – найкращим 

його варіантом. Отже, перед перекладачем постають такі 

завдання:  

- відтворити потенціал впливу вихідного тексту;  

- зберегти «ідентичність авторської мови», 

текстуальну (семантико-структурну) близькість перекладу та 

оригіналу.  

Перше завдання при цьому досягається завдяки:  

- максимально точному відтворенню змісту оригіналу;  

- адаптації відтворюваного змісту і мовного 

оформлення переказаного тексту до нових умов сприйняття 

повідомлення; до іншої мовної системи і мовної норми.  

В англійських та українських реченнях інформація, що 

передається, синтаксично може подаватися по-різному. Це 

зумовлено особливостями мов щодо подачі тематичних і 

рематичних елементів речення і традиціями мовлення щодо 

подання інформації про агентів та обставини позначених у 

реченнях дій. З цієї та деяких інших причин під час 
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перекладу доводиться робити певні зміни в порядку слів 

(членів речення). 

Перекладаючи, перекладач спочатку визначає спосіб 

перекладу, тобто міру перекладацької впорядкованості для 

оригіналу. Перший ступінь у виборі способу впорядкованості 

полягає у визначенні того, у якому вигляді повинен бути 

представлений оригінал: повністю чи частково, залежно від 

комунікативного завдання на цьому етапі вибирається або 

повний, або скорочений переклад. До скороченого перекладу 

можуть належати майже всі тексти, тобто типи текстів: від 

простого ділового листа до роману. Результатом 

застосування скороченого перекладу є також такі тексти, як 

тези, конспекти, реферати, анотації та ін. Кожного разу 

розміри такого тексту залежать від того способу, який 

вибирається перекладачем для досягнення мети. Скорочений 

переклад виконується одним із двох фундаментальних 

способів перекладу: вибірковий переклад або 

функціональний переклад.  

Вибірковий переклад як спосіб скороченого перекладу 

полягає у виборі основних одиниць оригіналу, усі інші 

компоненти якого при такому способі відкидаються як 

другорядні і не підлягають перекладу взагалі.  

Функціональний переклад як спосіб скороченої 

передачі оригіналу іншою мовою полягає в компонуванні 
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перекладеного тексту із функціонально перетворених 

одиниць оригіналу.  

Наприклад: при складанні анотації за цим планом 

потрібні будуть такі мовні зразки: Тhe subject of this text is...; 

The author describes...; The purpose of this article is...; It is 

pointed out that…; The author tells us about...; The text also 

discusses...; The next part of the text is devoted to... 

У складі термінологічної лексики можна виділити 

декілька «прошарків», які відрізняються сферою 

застосування, особливостями об’єкта, що позначається: 

- вузькоспеціальні терміни, які закріплені за певними 

науковими дисциплінами, галузями виробництва й техніки; 

- загальнонауковою лексикою, яка використовується в 

різноманітних галузях знань і належить науковому стилю 

мови; 

- загальновживаною лексикою, яку формують слова і 

словосполучення, що не володіють властивістю терміна 

ідентифікувати поняття і об'єкти певної області. 

Переклад технічних текстів простіший за своєю 

граматичною структурою порівняно з художніми, проте без 

оволодіння термінології сфери, у межах якої здійснюється 

переклад, доцільне інтерпретування тексту оригіналу 

неможливе.  
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Найтиповішою лексичною ознакою науково-технічної 

літератури є насиченість тексту спеціальними термінами, 

термінологічними словосполученнями.  

Терміни – слова або словосполучення, які мають 

лінгвістичні властивості як і інші одиниці словникового 

складу. Відмінність терміна від звичайного слова залежить, 

передусім, від його значення. Терміни виражають поняття 

науково оброблені і властиві лише конкретній галузі науки й 

техніки. У лінгвістичному аспекті терміни, як і інші слова 

мови, мають явище багатозначності. У деяких випадках один 

і той же термін має різні значення в межах різних наук. 

Наприклад, у машинобудуванні valve – клапан, а в 

радіотехніці valve – електронна лампа. Найбільші труднощі 

для перекладу викликають випадки, коли один і той же 

термін має різне значення залежно від приладу чи 

обладнання. Наприклад, термін key – ключ, шпилька, кнопка, 

перемикач та інші. Вирішальним при перекладі 

багатозначного терміна є контекст [4, 252]. 

У науково-технічних текстах основна увага автора 

направлена на конкретні акти, які треба описати і пояснити. 

Тим самим особа автора відходить на другий план. Назви 

предметів і процесів. висуваються на перше місце. Труднощі 

перекладу спеціальних термінів фактично збігаються з 

труднощами перекладу загальнонаукової та технічної 
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термінології, а способи їх перекладу майже однакові і мають 

рівневий характер. Найуживанішою лексико-граматичною 

трансформацією є описовий переклад (приблизно 82 % від 

загальної кількості опрацьованих одиниць). У більшості 

випадків описовий переклад застосовується для відтворення 

на українську мову термінів, приладів, явищ, а також 

термінів і словосполучень з інших галузей знання. Описовий 

переклад є переважно незамінним, оскільки в українській 

мові не існує прямих відповідників для багатьох термінів і 

словосполучень у машинобудуванні, і тому такий вид 

трансформації допомагає перекладачеві розкрити змістовий 

план вираження слова або словосполучення мови оригіналу. 

Описовий переклад сприяє кращому розумінню специфічних 

термінів і явищ у досліджуваній сфері, проте перенасичує 

текст синтаксичними структурами.  

Граматична трансформація – це перетворення 

структури речення в процесі перекладу відповідно до норм 

мови перекладу [7, 129]. При цій трансформації можуть 

замінюватися як члени речення, так і частини мови, що 

зазвичай відбувається одночасно. Найчастіше в процесі 

перекладу перекладач зіштовхується з лексико-граматичними 

трансформаціями, що є, у певному розумінні, поєднанням 

двох перших видів трансформацій. 
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Як зазначає Карабан В.І., серед лексичних труднощів 

науково-технічного перекладу вказується багатозначність 

слів чи термінів та вибір адекватного словникового 

відповідника, особливості вживання загальнонародних слів у 

науково-технічних текстах, правильне застосування того чи 

іншого способу перекладу лексики [3]. Важливим є 

коректний переклад термінів-неологізмів, абревіатур, таких 

«фальшивих друзів  перекладача», як лексикалізовані форми 

множини іменників і терміни-омоніми, 

псевдоінтернаціоналізми, іншомовні слова і терміни в 

англійських науково-технічних текстах, різного роду власні 

імена і назви. Також слід пам’ятати про природну подібність 

і несхожість граматичних структур в англійській та 

українській мовах. Характерними особливостями науково-

технічного стилю є його інформативність (змістовність), 

логічність (сувора послідовність, чіткий зв'язок між 

основною ідеєю і деталями), точність і об'єктивність і які з 

цих особливостей ясність і зрозумілість. У перекладі 

технічних текстів можуть надаватись і додаткові пояснення 

до термінів, при цьому додаються нові члени речення. Також 

у перекладі таких текстів збільшується кількість випадків 

використання трансформації додавання, опущення. Заміна 

членів речення спричинена нормативними причинами і рідше 

необхідністю надання пояснень. Перестановці піддаються, 
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зазвичай, слова, словосполучення, частини складного 

речення, а також самостійні речення в тексті [2, 188]. 

Морфолого-синтаксичні трансформації як 

найадекватніший перекладацький засіб здобувають ще 

більшу актуальність у перекладі на рівні речення й тексту. 

Навіть якщо більшість термінів мови оригіналу мають 

буквальні еквіваленти в мові перекладу, трансформації для 

адекватного транскодування тексту на український синтаксис 

є необхідні, що без суттєвих структурних перетворень навряд 

чи є можливим. Крім того, окремі фрагменти в синтаксичній 

адаптації взагалі не піддаються перекладу. Інші фрагменти 

потребують додаткової експлікації, що веде до розгортання. 

[1, 11–13]. 

У науковому стилі виділяють три підстилі:  

1) власне-науковий підстиль;  

2) науково-навчальний підстиль;  

3) науково-популярний підстиль.  

- Власне-науковий підстиль − пов'язаний з такими 

жанрами, як монографія, рецензія, наукова стаття, наукова 

доповідь, курсова, дипломна, магістерська робота, реферат, 

тези тощо.  

- Науково-навчальний підстиль − навчання в усіх 

типах закладів освіти. Реалізується в підручниках, лекціях.  
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- Науково-популярний підстиль застосовують для 

доступного викладу інформації про складні наукові 

дослідження для нефахівців. 

У науково-технічних матеріалах використовується не 

тільки термінологічна і спеціальна лексика. У них 

зустрічається велика кількість загальнонародних слів, 

уживаних у будь-яких функціональних стилях. При перекладі 

таких лексичних одиниць перекладач науково-технічної 

літератури зіштовхується з такими ж труднощами і 

застосовує для їх подолання такі ж прийоми, як і його колеги, 

що працюють в інших галузях. Лексична трансформація 

полягає у виборі варіанта перекладу слова із ряду синонімів.  

Зустрічаються в науково-технічних матеріалах і лексичні 

елементи, характерніші для розмовного стилю, при перекладі 

яких перекладачеві доводиться зіштовхуватися з 

необхідністю вибору експресивно-стилістичних варіантів. 

Науково-технічне виклад виявляється часом аж ніяк не 

нейтрально-об'єктивним. Отже, знання видів лексико-

семантичних трансформацій та вміння використовувати їх на 

практиці дають можливість при перекладі змінювати 

лексичні елементи мови оригіналу з метою адекватної 

передачі їх семантичних, стилістичних і прагматичних 

характеристик із врахуванням норм мови перекладу [5, 166]. 
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Отже, ми навели результати дослідження 

особливостей перекладу науково-технічних текстів і 

перекладацьких трансформацій, застосованих при перекладі. 
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ТРОПИ ЯК СТИЛІСТИЧНО МАРКОВАНА 
ВТОРИННА НОМІНАЦІЯ В ХУДОЖНЬОМУ ТА 

ПУБЛІЦИСТИЧНОМУ ДИСКУРСАХ 
 

У статті досліджується феномен метонімії у 

художньому та публіцистичному дискурсах. Визначається 

поняття метонімії, досліджуються семантичні типи 

метонімії, до яких належать метонімія предмету та 

метонімія ознаки, або метонімічний епітет. Аналізується 

відмінність між метонімією та метафорою. 

Ключові слова: тропи, метонімія, метонімічна група, 

метафора. 

 

Останні десятиріччя спостерігається зростання 

теоретичного та практичного інтересу до тропів, в 

особливості до метонімії. Це підтверджується значною 

кількістю робіт як вітчизняних, так і зарубіжних вчених, у 

яких аналізуються тропи.  

Тропи як важливий атрибут художньої мови в цілому, 

і як елементи конкретного тексту являють собою компоненти 

знакової системи, до якої відноситься художня і 
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публіцистична література. Будучи елементами знакової 

системи художніх і публіцистичних текстів, вони можуть 

розглядатися з перспективи всіх трьох сфер науки про знаки 

– семіотики, семантики, синтактики і прагматики. Інтеграція 

семантики, синтактики і прагматики тропів, комплексний 

підхід до аналізу тропів у  художніх і публіцистичних творах 

дозволить всебічно розглянути властивості тропів, виявити 

зв’язок всіх сторін семіотики тропів в текстах. В останні роки 

основні дослідження стосувалися метафори, метонімія 

досліджувалась менше. Разом з тим, вчені почали звертати 

увагу і на концептуальні особливості метонімії (Р. Гіббс,             

І.А. Трубенко). 

Актуальність даної роботи зумовлена зростанням 

інтересу до функціонування метонімії у різних типах 

дискурсів. 

Метою дослідження є виявлення ролі метонімічних 

тропів у художньому та публіцистичному дискурсах, 

визначення основних метонімічних моделей і способів 

передачі метонімічних тропів. 

Згідно з метою дослідження ставляться такі основні 

завдання: 

1) визначити типи метонімічних тропів; 

2) виявити концептуальні метонімічні відносини в 

публіцистичних текстах; 
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3) підібрати адекватні способи передачі метонімічних 

тропів на українську мову. 

Об’єктом даного дослідження є метонімічні тропи у 

різних типах текстів. 

Предметом даного дослідження є виявлення основних 

семантичних типів метонімії в художніх і публіцистичних 

текстах та прийомів передачі цих тропів українською мовою. 

Вчення про тропи та фігури завжди становило 

великий інтерес у літературі та риториці. З античного світу 

вчення про тропи і фігури було успадковане риторами і 

стилістами національних мов. Грецьке слово “tropos” 

означало звичай, характер, темперамент, здібність. Як 

відзначив Квінтіліан, троп є корисною заміною власного 

значення на інше, досконаліше в слові або виразі [14, 252]. В 

античні часи тривали нескінченні суперечки між 

граматистами і філософами про різновиди, кількість і 

взаємну залежність тропів. Суперечки продовжуються й 

понині, зумовлені багатоаспектністю такого феномену, як 

тропи. Деякі з них ми вживаємо  з думкою про експресію, 

інші-з погляду на красу. 

 Проте не можна заперечити того твердження, що 

більшість з них призначені викликати естетичне враження. 

Спочатку поняттям троп охоплювались всі стилістичні 

засоби. Цицерон і Квінтіліан розділили їх на власне тропи і 
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фігури. Граматисти і ритори вважали, що є два способи 

вираження думки. Перший – виклад, називання – це фраза, 

другий – форма викладу – це фігури. З часів Цицерона фігури 

поділяли на 2 групи: фігури думки і фігури слова. Фігури, що 

мали переносне значення, називали тропами [14, 253]. 

   Тропи пропонувалось використовувати для того, 

щоб підкреслити, виділити основну думку, для збагачення 

мови, для орнаментальних прикрас і для облагородження 

мови. 

У вивчення проблематиці тропів великий внесок 

зробив сучасний американський науковець Раймонд Гіббс. 

Автор фокусує свою увагу на питанні правильного розуміння 

тропів, а саме на важливості концептуальних та 

прагматичних знань у правильному розумінні різномаїття 

тропів [14, 253]. На думку Раймонда Гіббса, дослідження 

таких тропів, як метонімія, іронія, гіпербола, оксиморон 

проведено не настільки глибоко, як метафори. Однак, як 

вважає Гіббс, існують вагомі докази і практичні 

підтвердження того, що “ці тропи не вимагають спеціальних 

когнітивних процесів для їх розуміння, в противагу широко 

прийнятому в лінгвістиці та філософії твердженню про те, що 

тропи видозмінюють розуміння мовного контексту”. 

Зокрема, автор зупиняється на значенні поняття “контекст”, 

вважаючи, що, легкість, з якою слухачі розуміють багато 
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образних висловлювань часто приписується обмежуваному 

впливу контексту. Але, на його думку, контекст для 

лінгвістичного розуміння, в свою чергу, обмежується 

спільністю понять. Автор називає цей феномен  “common 

ground”, тобто це та спільність думки, духу та моралі, яка 

поєднує розмовців, та надає їм можливість правильно 

розуміти один одного. Зокрема, Раймонд Гіббс вважає, що 

наша здатність концептуалізувати досвід в образних 

висловлюваннях повинна також пояснити, чому 

нелітературна мова зазвичай сприймається без особливих 

зусиль. Основна причина того, чому люди використовують 

різноманітні тропи так часто в щоденній розмові та письмі, 

полягає в тому, що людське сприйняття формується завдяки 

різним процесам образності. «Співбесідники не можуть не 

використовувати тропи у щоденному спілкуванні, тому що 

вони концептуалізують багато свого досвіду через образні 

схеми метафор, метонімії, іронії і т. д ...» [14, 254]. 

Фактично тропи є стилістично маркованою 

вторинною номінацією. Семантична структура тропів є 

складною. Поняттям “тропи” охоплюється три типи 

виразових засобів мови: 

1) тропи заміни, заміщення. Передача заміни базується 

на зв’язку між двома об’єктами, наприклад:  

I was followed by a pair of heavy boots. 
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2) тропи суміщення. Передача грунтується на 

схожості двох предметів, але між ними немає ніякого зв’язку. 

Наприклад, у реченні  

The reception was cold ми вдаємося до цього типу 

передачі. Холодний прийом так само вражає наш настрій, як і 

холодна погода − наше тіло. 

3) тропи протилежності. Використовуються слова, 

фрази, речення з прихованим значенням, наприклад:  

A fine friend you are! That’s a pretty kettle of fish! [8, 

108]. 

У всіх визначеннях тропів домінують такі ознаки: по-

перше, це певна форма, в якій виражена думка, по-друге, це 

свідоме відхилення в думці або вираженні від звичайної і 

простої форми. Суть свідомого відхилення полягає, 

очевидно, в тому, що на денотативний зміст мовних одиниць 

накладаються ще елементи виразності, які виникли в 

результаті операцій тотожності, схожості, суміщення, 

контрасту і які є тим образним субелементом, що дає 

“прирощення” значення. Під тропами заміщення розуміють 

стилістично марковані способи поєднання в синтагматичній 

послідовності значень одиниць одного рівня в межах 

одиниць вищого рівня [8, 109].  

Виділяють 2 типи заміни: тропи якості і тропи 

кількості. До тропів якості належать фігури, що виникли на 
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зіставленні якостей і властивостей двох різнорідних 

предметів зі спільною для них якісною ознакою. Це метафора 

з її різновидами - персоніфікацією, алегорією; метонімія з її 

різновидами – синекдохою, перифразою, евфемізмом, та 

іронія. До тропів кількості належать такі фігури, які виникли 

на зіставленні різнорідних предметів зі спільною для них 

кількісною ознакою [9, 167]. 

Дані тропи давно привернули до себе увагу 

дослідників – їх опис було приведено вже в роботах античних 

граматиків і середньовікових риторів. Метафора та метонімія 

– це універсальні в своїй основі способи переосмислення 

значення слів і перенесення найменування з одного денотата 

на інший, але в метафорі перенесення найменування 

здійснюється на основі схожості (реальної чи видуманої) 

двох об’єктів, наприклад: він-шляпа, ганчірка, ведмідь, 

лисиця, he is a brick, a log, a bear, а в метонімії він 

здійснюється на основі суміжності двох об’єктів, наприклад: 

випив стакан, тобто вміст стакану; чайник закипів, тобто 

закипіла вода в чайнику; I like Goya, тобто I like Goya’s 

pictures; He called for three tots, тобто 3 drinks; Cars full of 

moustaches, тобто men with moustaches [9, 168]. 

Однак, останнім часом ці поняття отримують більш 

широке трактування і в загально семіотичних, і в 

лінгвістичних дослідженнях [9, 169]. 
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Метонімічна група тропів 

Метафора і метонімія не являють собою виключно 

мовні чи виключно літературні явища. Вони широко 

використовуються і в інших видах мистецтва. Нас цікавить 

лише лінгвістичний аспект явищ, які ми розглядаємо. 

Метонімія – це один з тропів: перенесення назви 

одного явища на інше, що перебуває з ним у тому чи іншому 

зв’язку. Традиційна стилістика визначає метонімію як троп, в 

рамках якої назва однієї реалії використовується стосовно 

іншої, суміжної їй реалії [13, 140]. 

Відповідно визначенню метонімії, ми намагаємося 

розділити поняття художньої метонімії від традиційної. 

Оцінювальний, емоційний початок проявляється в 

оригінальних метоніміях перш за все в тому, що в них 

виділяються риси, які важливі для художнього твору.  

Художні метонімії дають можливість автору для 

вираження особистого, суб’єктивного відношення до 

предмету чи персонажу, допомагаючи тим самим розкрити 

загальний задум твору. Наприклад:  

Then they came in. Two of them, a man with long fair 

moustaches and a silent dark man ... Definitely, the moustache 

and I had nothing in common [13, 141]. 

Дослідження фактичного матеріалу показало, що 

найбільш продуктивними в утворенні метонімії є іменник та 
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дієслово, але це не виключає можливості прийняття участі й 

інших частин мови в утворенні метонімії. Наприклад:  

Miss Tox’s hand trembled as she slipped it through Mr. 

Dombey’s arm, and felt herself escorted up the steps, preceded by 

a cocked hat and a Babylonian  collar [14, 13]. 

Для іменника характерно виражати предметність з 

узагальненням значення предмета, що дозволяє виділити в 

його семантиці окремі ознаки цих понять і стимулює 

утворенню метонімій. 

Дієслово виражає дію. Його семантика, як і в 

іменника, виражає велику кількість ознак дії, що в свою 

чергу теж допомагає утворенню метонімії. Найменшу 

кількість складають метонімії – прикметники і метонімії – 

займенники. Це трактується їхньою смисловою структурою 

позначити лише одну ознаку, загальну для багатьох 

предметів. Морфологічна структура метонімії визначає і 

синтаксичну роль конкретних членів речення-підмета,  

присудка і додатка. Наприклад:  

As the sword is the worst argument that can be used, so 

should it be the last [14, c. 14]. 

Основна роль метонімів – іменників – це прямий та 

зворотній додаток, що пояснюється їхньою лінгвістичною 

природою. Метоніми-додатки не передають ознак іншого 
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слова. Вони виступають із самостійним значенням і 

збагачують речення додатковою інформацією [14, 15]. 

Різновидом метонімії є синекдоха. Термін означає 

найпростіший тип метонімії: використання найменування 

частини для означення цілого або навпаки. Типовий тип 

традиційної (стереотипної) синекдохи є вживання слова 

hands замість workers, наприклад:  

Hands wanted! Прикладом синекдохи є також вираз: a 

hundred head of cattle. У цьому випадку частина вживається 

для означення цілого [5, 50]. 

Ще один приклад – це вживання однини, коли мається 

на увазі множина, наприклад:  

A student is expected to know (або: The student...); 

Wherever the kettledrums were heard, the peasant (all the 

peasants ) threw his bag of rice on his shoulder, tied his small 

savings in his girdle and fled with his wife and children to the 

mountains or the jungles, and the milder neighbourhood of the 

hyena and the tiger (замість of hyenas and tigers). 

Протилежний вид синекдохи (ціле для означення 

частини) трапляється, коли назва роду вживається замість 

назви видів, наприклад:  

Stop torturing the poor animal (замість ... the poor dog ) 

або коли вживається множина несхвалення, осуду, 

наприклад:  
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Reading books when I am talking to you! (людина не 

може читати більше як одну книжку одночасно);  

The school went to the zoo (школа вживається замість 

дітей);  

The blue suit bowed and left the room (одяг вживається 

замість людини, яка носить це вбрання) [5, 51]. 

Іншим різновидом метонімії являється перифраз. Це 

мовне явище не належить до тропів, тому що це не 

перенесення, але цей спосіб ідентифікації об’єкту мовлення 

повязаний з метонімію. Перифраз – це опис того, що можна 

назвати прямо, безпосередньо. Допомагає відрізнити 

перифраз те, що перифраз не може бути виражений однією 

лінгвістичною одиницею (одним словом), він завжди 

складається більше як з одного слова. Так, наприклад, 

називаючи хвилюючу книжку a thriller, промовець вживає 

банальну, стереотипну метонімію, описуючи цю саму як two 

hundred pages of blood-curdling narrative, промовець 

використовує перифраз [7, 41]. 

Цей засіб завжди демонструє багатослівність 

лінгвістичних елементів. Його стилістичний ефект 

змінюється від піднесення до гумору. Письменники минулої 

доби широко використовували перифраз, вбачаючи у ньому 

більш елегантну та евфемістичну манеру вираження, ніж 

calling a spade a spade, тобто прозаїчно називати речі своїми 
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іменами [2, 42]. Перифраз підсилює мову, оскільки він не 

тільки називає предмет, але й описує його. Це стосується 

перш за все традиційних або мовних описових зворотів, 

наприклад:  

my better half – wife, a gentleman in long robe – a lawyer, 

a guardian of public order – a policeman. Образні перифрази 

базуються на розгорнутій метафорі чи метонімії, наприклад:  

root of evil – money, young blood – enthusiast. 

Найчастіше перифраз зустрічається в художніх текстах, де 

його слід розглядати як особливість індивідуального стилю 

автора. В публіцистиці перифраз використовується в якості 

засобу додаткової еспресивності [2, 43]. 

Евфемізм можна розглядати як один з видів метонімії, 

в якому брутальні слова чи вирази, назви певних предметів 

або фізіологічних процесів заміняються цілком пристойними 

виразами, в яких, проте, залишається і грубуватий натяк, і 

гумористична інтонація [5, 53]. Евфемізми можуть 

класифікуватися відповідно до сфери  їхнього вживання і 

групуються наступним чином: 

1. Релігійні: devil – the dickens, the deuce, old Nick; God - Lord, 

Almighty, Heaven, goodness. 

2. Морально-етичні: to die – to be gone, to expire, to be no 

more, to depart, to decease, to go west, to join the majority, to 

pass away; dead - deceased, departed, late. 
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3. Політичні: starvation – undernourishment, poor people - less 

fortunate elements, profit - savings. 

Існує троп, протилежний евфемізмові – дисфемізм: 

заміна природного в даному контексті означення предмета 

більш вульгарним чи грубим, наприклад:  

to die - to kick the bucket; a Negro - kinky-head; to treat 

someone badly – to give someone the finger [2, 48]. 

Антономазія, або перейменування, являє собою ще 

одну стилістичну фігуру. З порівняльно-стилістичної точки 

зору можна виокремити насамперед власні імена, що набули 

статусу загальних і в англо-американському, і в українському 

мовленні, наприклад: ім’я Othello виступає синонімом 

ревнивця, Brutus – зрадника, якого вважали близьким другом. 

Дуже поширений другий вид антономазії, що полягає у 

використанні загальних назв в ролі імен або прізвищ 

літературних персонажів: Becky Sharp, Backbite, Miss 

Careless, Lady Deadline [2, c. 40].  

Метонімічний епітет. Відмінністю англійської мови є 

наявність таких структурних типів епітетів, як метонімічний, 

або перенесений епітет, який полягає у тому, що означення 

переноситься з реального об’єкту на інший, пов’язаний з ним 

реальним зв’язком, наприклад: 

I will make a palace 

Fit for you and me 
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Of green days in forest 

And blue days at sea. (R. Stevenson). 

Метонімічний епітет – це один з типів метонімії, тобто 

метонімія ознаки. 

З перекладознавчого погляду зазначити, що значна 

стилістична вага епітетів будь- якої структурної або 

семантичної групи зумовлює необхідність ретельного 

підбору їхніх точних відповідників серед низки можливих як 

словникових, так і несловникових варіантів перекладу [2, 39]. 

Семантичні відмінності між метонімією та 

метафорою. 

Між риторами, лінгвістами та критиками-

літературознавцями тривалий час точиться дискусія з 

проблеми різниці між метафорою та метонімією. На перший 

погляд ці тропи видаються схожими, оскільки кожний з них 

описує зв’язок між двома поняттями, причому один термін 

замінюється іншим. Деякі теоретики вважають, що метонімія 

є типом або підкласом метафори. Інші теоретики, навпаки, 

дотримуються думки, що метонімія та метафора є 

протилежними мовними явищами, оскільки вони 

утворюються згідно протилежних принципів. До 

прихильників цієї точки зору належать Бредін та Р. Якобсон. 

Кількісне зіставлення номінативно-когнітивних і 

експресивних метафор в сучасній  неологїі свідчить про 
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значну перевагу останніх, що підтверджує думку                            

Н.Д. Арутюнової й інших лінгвістів про пріоритетність 

функції характеризації метафоричного значення. Другим за 

продуктивністю є метонімія [10, 387].  

Метафора — це результат глибокого внутрішнього 

семантичного перетворення слова; метонімія утворюється на 

основі розумових зв'язків менш складного типу - асоціації по 

суміжності. Семантична  вмотивованість метафори, як 

правило, заснована на одному або декількох конкретних 

ознаках початкового значення і через них пов'язана зі всім 

змістом; семантична вмотивованість метонімії заснована на 

суміжності предметів і явищ і, отже, пов'язана з початковим 

значенням не окремими ознаками, а всім значенням. 

Метафора є парадигматично обумовленою зміною значення; 

метонімія породжується механізмами синтагматичних 

перетворень. Істотна відмінність у функціональній 

спрямованості двох видів перенесення: для метафоричних 

значень первинна функція характеризації; метонімічне 

утворення виконує перш за все номінативну функцію. Таким 

чином, метонімічному перенесенню властива низька 

експресивність, стилістична нейтральність, висока 

номінативність [10, 389]. 

Метонімія завжди привертала до себе увагу 

дослідників. Це підтверджується значною кількістю праць як 
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вітчизняних (Н.Д. Арутюнова, О.В. Раєвська, Г.Н. Чиршева), 

так і зарубіжних лінгвістів (Дж. Лакофф, А. Барселона,                     

Р. Гіббс, Р. де Мендоса) [7, 247]. 

У традиційному плані метонімію розглядали як прояв 

лексичної багатозначності, засіб семантичної деривації, 

образотвору  і текстотворення [12, 83]. У рамках сучасної 

когнітивної парадигми метонімії, порівняно з метафорою, 

приділяється менше уваги. Вчені, захоплюючись метафорою, 

присвячують їй стільки публікацій, що здається  “метонімію 

нібито відсунуто на задній план” [7, 247]. Недостатня 

розробка теорії метонімії у когнітивній лінгвістиці спричиняє 

потребу подальшого дослідження цього явища, в чому і 

полягає актуальність нашої роботи. 

Незважаючи на суперечки в літературі та філософії 

щодо визначення метафори та метонімії, ці два мовленнєві 

явища різняться між собою, тому що в кожному випадку 

зв’язки, які проводяться між двома поняттями є різними. Цієї 

точки зору дотримуються Дж. Лакофф та Тернер. У метафори 

є два концептуальні поняття, при чому одне з них ми 

розуміємо у ракурсі іншого. 

Наприклад, коли боксера порівнюють зі взбитими 

вершками (creampuff), як у реченні: the boxer was a creampuff. 

При цьому відбувається контрастування двох окремих 

концептуальних понять, тобто два різних поняття (спортсмен 
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та продукт харчування) порівнюються на основі контрасту 

між ними: боксер уподібнюється до ніжного кондитерського 

виробу, який легко поглинається. У випадку метонімії існує 

лише одне концептуальне поняття і звязок між речами або 

явищами проводиться в рамках цього одного поняття. 

Традиційна риторика визначає метонімію як троп мови, в 

рамках якої назва однієї реалії використовується стосовно 

іншої, суміжної їй реалії. Цей процес “перенесеного 

посилення” можливий завдяки явищу, яке Нюрнберг називає 

“функцією посилання”. Так, наприклад, у реченні: we need a 

new glove at second base на бейсболиста посилаються, як на 

рукавичку, при цьому використовується чітко означена 

характеристика одного поняття рукавичка є частиною 

екіпіровки бейсболиста для репрезентації всього 

концептуального поняття (гравець). Образно-номінативні 

засоби виникають там, де є ті чи інші найбільш загальні та 

прагматично важливі для людини категорії та значення, 

пов’язані зі складними комплексами асоціативних зв’язків. 

Метафори спрямовані на створення ефекту експресивності, 

художності, яскравої образності в мові, а в мовленні – 

особливої виразності висловлювання [15162]. 

Згідно теорії Дж. Лакоффа та М. Джонсона, у нашій 

концептуальній системі існують різні метонімічні моделі, що 

підкреслюють використання багатьох видів фігуральних та 
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загальноприйнятих висловів. Серед них виділяють: ознака – 

предмет, ознака – подія, місце – люди, місце на означення 

події, об’єкт – суб’єкт, об’єкт – явище, об’єкт – дія – 

результат, місце – предмет,  подія – час, суб’єкт (автор) – 

результат (твір). 

З погляду сучасної когнітивної парадигми 

невизначеним залишається питання функцій, які виконує 

концептуальна метонімія. Більшість дослідників 

стверджують, що метонімія, перш за все, є одним із 

механізмів, за допомогою яких ми мислимо і розуміємо 

концепти.  

Приймаючи до уваги всі ці положення, можна зробити 

висновок, що метонімія – це явище концептуальне і, в той же 

час, явище мови. 

Ми проаналізували cтатті з американських та 

британських газет і журналів. На основі класифікації                   

Дж. Лакоффа та М. Джонсона, ми виділили у 

проаналізованих текстах такі основні типи метонімічних 

відносин: місце – люди, об’єкт – суб’єкт, риса – суб’єкт, 

ознака – явище, ознака – предмет, суб’єкт – результат, 

людина – час, ціле – частина. Ряд концептуальних моделей 

можна поділити на різновиди. Таким чином, модель місце – 

люди має такі різновиди: континент – люди, місто замість 

людей, резиденція уряду – люди. Модель об’єкт – суб’єкт 
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включає в себе такі підтипи: назва журналу – люди, назва 

фірми – люди, виріб – компанія, організація – люди, 

музичний напрямок замість твору. Модель ознака – предмет 

має свої підвиди: назва напою замість запаху, матеріал – 

замість виробу. 

Модель ціле − частина поєднує в собі такі підтипи: 

орган почуттів замість почуття, частина тіла замість людини, 

деталь машини замість машини. 

Основною проблемою перекладу метонімічного 

слововживання є різниця як в способах метонімізації, так і в 

ступенях її поширеності в цільовій мові та мові перекладу. 

Саме тому, у своїй роботі ми намагалися підібрати адекватні 

прийоми перекладу метонімічних тропів. 
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ЗБЕРЕЖЕННЯ  
КОМУНІКАТИВНОГО ПОТЕНЦІАЛУ РЕЧЕННЯ  

ПРИ ПЕРЕКЛАДІ ХУДОЖНІХ ТВОРІВ 
НА СИНТАКСИЧНОМУ РІВНІ 

 

У статті досліджується речення як одиниця 

синтаксичного рівня, одиниця центрального рівня. Крім 

того, особлива увага приділяється реченню як мінімальній 
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одиниці спілкування, визначаються його типи і функції. 

Аналізуються найпродуктивніші лексичні та граматичні 

трансформації, які  застосовуються  задля збереження 

комунікативного потенціалу тексту при перекладі. 

Ключові слова: складнопідрядне речення (СПР), 

актуальне членування речення (АЧР), тема, рема, лексичні 

та граматичні трансформації.  

 

В історії кожного народу переклад займає особливе 

місце. Це – засіб опосередкованого спілкування, 

взаємопроникнення літератур, могутнє джерело збагачення 

національної культури. Вплив перекладної літератури на 

світовідчуття людства – загальновизнаний. 

Будь-яка розвинена мова має множинність варіантів 

перекладу творів класики. Це динамічна множина, що живе 

внутрішньою взаємодією, поповнюється й оновлюється. 

Тому, що смисл не обмежується текстом, книга – не мертве й 

незрушне тіло почуття і думки, а порив невпинної людської 

свідомості до вічно мінливого життя, яке збагачує книгу 

кожним прочитанням. Феномен всесвітньої літератури 

завдячує, майже виключно, перекладам. Саме тому 

дослідження адекватності перекладу завжди було й 

залишається актуальним на будь-якому етапі розвитку науки 

про переклад. До того ж творчість такого письменника як       
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А. Хейлі є малодослідженою, а тому здійснення перекладу 

одного з ключових аспектів та детермінантів стилю будь-

якого письменника – складно-підрядних речень (СПР) – 

актуальне. 

Актуальність. Дослідження граматичних 

трансформацій при перекладі з однієї на іншу мову завжди 

було актуальним у лінгвістиці. Інтерес до дослідження таких 

явищ зумовлений прагненням пояснити мову як глобальне 

явище з перспективи сучасного мовознавства як цілісний 

засіб комунікації, глибше вивчити зв’язок мови з різними 

сторонами людської діяльності, що реалізується через текст. 

У рамках зазначеної проблематики важливе місце посідає 

визначення шляхів конструювання речень при передачі з 

однієї мови на іншу так, щоб це відповідало нормам, на яку 

здійснюється переклад,  та жанрам стилю.  

Об’єктом дослідження є СПР та види їх 

трансформації при перекладі. 

Метою дослідження є опис основних характеристик 

структури СПР, їх класифікація, систематизація граматичних 

та лексичних трансформацій,  при перекладі. 

Перш за все слід уточнити співвідношення понять 

мова та мовлення, що входять до праць французького 

лінгвіста Фердинанда де Соссюра. У сучасному трактуванні 

мова розглядається як сукупність мовних знаків та правил їх 
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комбінування. Мовлення – це застосування системи мовних 

знаків для цілей спілкування. У мовленні мовні значення 

актуалізуються, тобто співвідносяться з конкретними 

предметами та явищами. 

Денотативна функція займає провідне місце серед 

інших функцій мови, адже вона пов’язана з однією із 

найважливіших цілей спілкування – передачею інформації 

про навколишнє середовище. Механізмом для передачі 

інформації служать семантичні відношення, що виникають 

між мовним знаком та поясненням (денотатом) і дозволяють 

наділити знак певним значенням. Сукупність мовних знаків 

утворює мовну картину світу. 

Передача денотативної функції складається з аналізу 

семантичних відношень вихідного тексту та подальшого їх 

вираження мовними знаками мови, на яку здійснюється 

переклад. Розгляд проблем, котрі виникають при перекладі, 

логічно почати з деяких базисних положень, що лежать в 

основі семантичного аналізу. 

Для подальшого розгляду перекладацьких перетворень 

важливим є розмежування, котре має місце в лінгвістиці, між 

одиницями мови та мовлення. У ролі одиниць мови 

виступають слова та речення, а мовлення – висловлювання. 

Подібно слову, речення також служить знаком, але 

знаком особливого роду. Його денотатом є не окремі поняття, 
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а узагальнені формули типових предметних ситуацій. Під 

терміном предметна ситуація мають на увазі предмети 

об’єктивного світу та зв’язку між ними, що змальовуються в 

мові. У мовленні слово співвідноситься не з поняттям, а з 

конкретним предметом або процесом.  

Реченню, яке виступає в системі мови як абстрактна 

модель, у мовленні відповідає поняття висловлювання.  

Говорячи про актуалізацію мовних одиниць у 

висловлюванні, слід згадати і такі важливі для перекладу 

поняття, як значення та смисл. У науковій літературі це 

поняття тлумачиться по-різному. У сучасному мовознавстві 

існує добре відоме трактування, згідно якому смисл – це 

актуалізоване в мовленні значення мовної одиниці. У 

конкретній мовленнєвій ситуації актуалізується одне з 

названих значень. При цьому воно стає смислом відповідного 

висловлювання. 

Висловлювання – це одиниця мовлення, але у нього та 

ж граматична, семантична та лексична структура, що і у 

відповідного речення. Це уточнення є досить важливим для 

цілей перекладацького аналізу. Перекладач має справу лише 

з висловлюваннями. Але змалювання перекладацьких 

перетворень здійснюється з опорою на члени речення та 

відповідні семантичні категорії. Необхідно також 

враховувати значення слів, що входять до висловлювання, 
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оскільки без наповнення моделі речення словами не може 

виникнути і саме висловлювання. 

Дуже важливим засобом висловлювання, що має 

безпосереднє відношення до передачі денотативної функції 

тексту, є вибірковість у способі змалювання предметної 

ситуації. 

Основною одиницею синтаксичного рівня, одиницею 

центрального ярусу є речення. Речення – це мінімальна 

одиниця спілкування, що має такі ознаки.  

1. Комунікативна функціональність; 

2. Предикативність; 

3. Модальність; 

4. Відносна смислова завершеність; 

5. Граматична та інтонаційна оформленість 

(структурна завершеність). 

Розуміння речення на різних етапах розвитку 

синтаксичної науки було різним. Кожна нова синтаксична 

концепція вносила в нього свої корективи. Речення і зараз 

розуміється неоднозначно. Існує більше 250 тлумачень 

самого поняття «речення». З одного боку, речення являє 

собою визначену стійку структуру, члени якої завжди 

виконують у її складі одну й ту ж саму незмінну роль. Ця 

структура володіє комплексом синтаксичних категорій роду, 

часу та модальності, поєднаних в понятті предикативності. З 
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іншого боку, речення – це мінімальна комунікативна 

одиниця, тобто відносно завершене висловлювання, яке 

виділяється специфічними інтонаційними сигналами. 

Речення як комунікативна одиниця тісно пов’язане з 

ситуацією мови та за допомогою своїх специфічних засобів 

(інтонація та порядок слів) відображає «функціональну 

перспективу», «комунікативне завдання», яке з’являється в 

процесі висловлювання.  Речення, що розглядається під 

таким кутом, - структура динамічна, оскільки в залежності 

від тієї чи іншої ситуації мови, смислове співвідношення, яке 

відображається в порядку слів та інтонації речення і складає 

власне його структуру як комунікативної одиниці, рухливе та 

може бути різним в одному і тому ж словесно-граматичному 

комплексі [2, 9].  

Речення як комунікативна одиниця не може 

розглядатися як мовне явище, на відміну від речення як 

предикативної структури, яке є мовним явищем. Звичайно, як 

комунікативна одиниця речення функціонує саме у мові; в 

мові, в залежності від її ситуації, з’являється смислове 

членування, яке визначає порядок слів та інтонацію.  

Складне речення – одиниця вищого ярусу 

синтаксичного рівня, яке реалізується в двох корелятивних 

категоріях: складнопідрядному реченні або гіпотаксисі та 

складносурядному реченні або паратаксисі [10, 5]. 
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Складне речення має дві характерні граматичні 

властивості: воно складається з частин, кожна з яких 

побудована за тією чи іншою формулою простого речення та 

наділена предикативністю; разом з тим складне речення є 

таким об’єднанням, яке, по-перше, має свою власну будову, 

внаслідок чого частини складного речення можуть включати 

зв’язні засоби або мати інші структурні особливості, що 

диктуються будовою складного речення як цілого; по-друге, 

має значення, не зведене до суми значень частин, володіє 

смисловою цілісністю і, таким чином, складає структурну та 

семантичну єдність, яка функціонує як одна комунікативна 

одиниця. 

Предикативні одиниці, які є компонентами складного 

речення, можуть бути пов’язані сурядним або підрядним 

зв’язком [1, 3; 4, 174].  

Підрядний зв’язок між компонентами складного 

речення є аналогічним до різних видів підрядного зв’язку в 

словосполученні та зв’язку між компонентами предикативної 

основи речення (підметом та присудком). Він також може не 

мати аналогів в синтаксичних зв’язках між словом та 

формою слова або між формами слів, але завжди 

характеризується тим, що об’єднані ним елементи 

розрізняються за своєю синтаксичною функцією та кожен з 

них має своє особливе місце в складному реченні. Засоби 



353 
 

вираження підрядного зв’язку між компонентами складного 

речення є специфічними: основними виразниками відношень 

тут є підрядні сполучники та відносні займенники, котрі 

набувають функції сполучника. 

Сурядний та підрядний зв’язок чітко 

диференційований в складних реченнях сполучникового 

типу. У безсполучникових реченнях протиставлення 

сурядного та підрядного зв’язку знято, оскільки 

синтаксичний зв’язок між частинами формально не 

виражений [3, 178]. 

У синтаксичній науці в різний час були запропоновані 

три принципи класифікації складнопідрядних речень. 

Найбільшу популярність отримала класифікація, заснована 

на уподібненні складнопідрядного речення в цілому до 

простого, а підрядних частин – до членів простого речення. 

Побудована на цьому принципі класифікаційна схема, 

головним чином, склалася в середині ХІХ століття; в її 

створенні особливо великою є роль Ф.І. Буслаєва. Відповідно 

до вихідного принципу цієї класифікаційної схеми серед 

підрядних речень виділяються підметові, присудкові, 

додаткові, означувальні та обставинні, а серед останніх, як їх 

різновиди, – підрядні місця, образу дії, міри та ступеня, часу, 

причини, мети, умови, допусту [5, 216]. 
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Хоча ця класифікація і має ряд недоліків, та все таки 

вона безумовно заслуговує на увагу, оскільки вона розглядає 

складнопідрядне речення як побудову, основану на 

синтаксичних зв’язках, аналогічних до тих, які можна 

виявити в простому реченні, утверджуючи тим самим 

ізоморфізм синтаксичної системи в цілому.   

Класифікації, які ґрунтуються на уподібненні 

підрядним членам простого речення, протистоїть формальна 

класифікація складнопідрядних речень стосовно засобів 

зв’язку головної та підрядної частини. Цю класифікацію 

запропонували та відстоювали А.М. Пєшковський,                            

М.Н. Петерсон, Л.А. Булаховський, А.Б. Шапіро. 

У відповідності з принципом, покладеним в основу 

формальної класифікації, серед складнопідрядних речень 

розрізняють два основних типи: речення із сполучниковими 

словами (відносне підпорядкування) та речення із 

сполучниками (сполучникове підпорядкування); подальший 

поділ всередині цих двох типів оснований на подрібненні 

сполучникових слів та сполучників за значенням. Формальна 

класифікація за своєю сутністю – це спроба звести аналіз 

складнопідрядного речення до аналізу сполучників та 

сполучних слів.  

У створенні структурно-семантичної класифікації 

значну роль відіграли роботи Н.С. Поспєлова, котрий виділив 
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два основних типи складнопідрядних речень: тип 

одночленний та тип двочленний. Різниця між одночленними 

та двочленними реченнями Н.С. Поспєлов пов’язує з різним 

характером співвіднесеності між головною та підрядною 

частинами: в двочленних реченнях підрядна частина 

співвідноситься зі всією головною частиною загалом, в 

одночленних реченнях підрядна частина відноситься до 

одного слова в головній частині, доповнюючи, розвиваючи 

або конкретизуючи його. Пропонуючи такий поділ СПР,  

Н.С. Поспєлов продовжує давню традицію російської 

граматики. До такого виділення складнопідрядних речень 

були близькими Ломоносов, Барсов, Востоков, Давидов, 

Шахматов [5, 219].  

Типи підрядних речень 

Складнопідрядне речення складається з 

нерівноправних речень, тобто одне речення залежить від 

іншого та пояснює його. Речення, яке пояснює інше речення, 

називається підрядним. Речення, яке пояснюється 

другорядним, називається головним. Підрядне речення 

з’єднується з головним безсполучниковим зв’язком або за 

допомогою підрядних сполучників чи сполучних слів. До 

підрядних сполучників відносять:  

1) сполучники, котрі вводять підрядні підметові, присудкові 

та додаткові речення: that, if, whether; 
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2) сполучники, котрі вводять підрядні обставинні речення: 

- часу: after, as, as long as, as soon as, hardly (scarcely) ... when, 

no sooner ... than, until (till), when, while; 

- причини: as, because, for, now (that), on the ground that, 

seeing (that), since; 

- умови: if, in case, once, on condition (that), provided (that), 

providing (that), so (as) long as, supposing (that), unless; 

- мети: for fear that, lest, so that, that, in order that; 

- способу дії: as, as if ( as though), so ... that, such ... that; 

- порівняння: as ... as, (not) so ... as, than; 

- наслідку: so that; 

- допусту: in spite of the fact that, notwithstanding that, though 

(although). 

До сполучних слів відносять: who, whose, what, which, 

that, when, where, how, why. Сполучні слова відрізняються від 

сполучників тим, що вони не лише з’єднують підрядне 

речення з головним, але й входять до складу підрядного 

речення в якості одного з його членів. 

Підрядне речення виконує в реченні функцію одного з 

членів речення: підмета, іменної частини присудка, додатка, 

означення та обставини. Підрядні речення, зазвичай, 

відповідають на ті самі запитання, на які відповідають члени 

простого речення. 
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Відповідно до праць В.Д. Івшина, Л.Л. Іофіка,                  

В.Л. Каушанської та інших відомих вчених-філологів ми 

виділяємо 12 типів підрядних речень: підрядні підметові 

речення, підрядні присудкові речення, підрядні додаткові 

речення, підрядні означальні речення та підрядні обставинні 

(часу, місця, причини, наслідку, мети, способу дії, умовні та 

допустові) речення.  

Перетворення, за допомогою яких можливо здійснити 

перехід від одиниць оригіналу до одиниць перекладу у 

даному розумінні, називаються перекладацькими 

(міжмовними) трансформаціями. Питання існування 

“перекладності” у принципі завжди було дискутивним у 

перекладознавчій науці. Багато перекладознавців 

висвітлюють цю тему в своїх роботах (А.Д. Швейцер;                  

А.В. Федоров; В.Н. Комиссаров; І.В. Корунець;                              

Л.С. Бархударов та ін [6–12]). Західні лінгвісти стверджують, 

що навіть найпростішу та найзагальнішу вимогу до 

перекладу не можна виконати без труднощів: не завжди 

можна замінити вираз певного змісту однієї мови виразом  

точно такого ж змісту іншої мови, тому що те, що може і має 

бути виражене, є приналежністю конкретної мови, так само 

як і те, яким чином усе це має бути виражене. 

Беручи до уваги напрацювання багатьох учених у цій 

галузі (Л.С. Бархударов; В.Н. Комиссаров; Я.Й. Рецкер;                  
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І.В. Корунець; Г.Є. Мірам; А.Д. Швейцер; Т.Р. Левицкая та 

А.М. Фитерман та ін [2–14]) вважається доцільним 

використовувати таку класифікацію лексичних 

трансформацій: диференціація, конкретизація, генералізація, 

смисловий розвиток, антонімічний переклад, цілісне 

перетворення та граматичних трансформацій: перестановки, 

заміни, додавання, вилучення, членування зовнішнє та 

внутрішнє.  

Для того щоб уникнути неадекватного буквального 

перекладу, потрібно застосовувати перекладацькі граматичні 

трансформації, внаслідок яких буквальний переклад 

адаптується до норм мови перекладу і стає адекватним. 

Під граматичною перекладацькою трансформацією 

розуміється зміна граматичних характеристик слова, 

словосполучення або речення у перекладі. Трансформація 

може бути повною або частковою в залежності від того, чи 

змінюється структура речення повністю чи частково. 

Звичайно, коли замінюються головні члени речення, 

відбувається повна трансформація, якщо ж змінюються лише 

другорядні – часткова. Окрім заміни членів речення можлива 

заміна й частини мови. Найчастіше це відбувається 

одночасно. В залежності від лексичного наповнення 

англійських речень з to have в українській мові маємо або 

односкладове, або двоскладове речення. Якщо додаток 
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виражений конкретним іменником, в українському реченні 

маємо односкладову структуру: I have a dog. У мене є собака. 

He has many friends. У нього багато друзів.They have a new 

flat. У них нова квартира. Навпаки, якщо додаток в 

англійському реченні виражений абстрактним іменником, то 

звичайно в українській – двоскладова структура. Наприклад: 

He had the courage to avow. Він мав мужність зізнатися.  

Контекстуальне оточення речення також може 

вимагати його граматичної трансформації в перекладі. 

Найчастіше це спостерігається при перекладі англійських 

періодів чи ряду речень, які починаються з одного і того ж 

особового займенника. Стилістична норма англійської мови 

не забороняє це навіть в художній прозі. В українській мові 

подібна одноманітність побудови неприпустима. Наприклад: 

He sat now by the stream watching the clear water flowing 

between the rocks … He crossed the stream … He knelt by the 

stream and, pushing his automatic pistol around on his belt … he 

lowered himself with a hand on each of two boulders and drank 

from the stream. – Він сидів біля струмочка, дивлячись, як 

прозорі струмені течуть між каменями... Він пересік 

струмок ... Потім він встав навколішки, пересунув револьвер, 

що висів на поясі, на спину, нагнувся, спираючись руками о 

камені, і напився із струмка. (Е. Хемінгвей. «По кому 

подзвін».) 
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Найпоширенішим прийомом граматичної 

трансформації слід вважати заміну англійських іменників 

українськими дієсловами. Це явище пов’язане з багатством та 

гнучкістю дієслівної системи української мови. 

Заміна іменника дієсловом відбувається з різних 

причин: через відсутність відповідного іменника в 

українській мові чи при необхідності змінити побудову 

речення згідно з нормами української мови. Наприклад: 

Drowning is the biggest killer of children and young people in 

twenty-one countries, according to a world health report 

published in Geneva yesterday.  

Від дієслова потонути іменника дії немає, тому 

заміна при перекладі неминуча. За даними звіту Всесвітньої 

організації охорони здоров’я, опублікованого вчора в Женеві, 

з числа дітей і підлітків, що загинули від нещасних випадків в 

21 країні, найбільший процент припадає на тих, що 

потонули. 

У процесі перекладу прикметники можуть 

замінюватися іменниками, дієсловами, найчастіше 

прислівниками. Але можна спостерігати протилежну 

тенденцію, коли англійські прислівники в перекладі 

замінюються іншими частинами мови. наприклад: The 

accusation has been disproved editorially. (The Guardian). 

Звинувачення було спростовано в передовій статті. 
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Я.Й. Рецкер виділяє такі види граматичних 

трансформацій: перестановка, заміна, додавання та 

вилучення. 

Л.С. Бархударов  розділяє заміни на: заміни частин 

мови; заміни членів речення; синтаксичні заміни в складному 

реченні (заміна простого речення складним, складного 

простим, головного підрядним і навпаки, заміна підрядності 

сурядністю і навпаки, заміна сполучникового типу зв'язку 

безсполучниковим і навпаки); лексичні заміни                            

(Л.С. Бахударов [3, 41]). 

В.І. Карабан розрізняє п’ять основних видів 

трансформацій: пермутація (перестановка), субституція 

(заміна), додавання, вилучення та комплексна 

трансформація. 

Комплексна граматична трансформація включає дві 

або більше простих граматичних трансформацій, наприклад, 

коли під час перекладу одночасно здійснюється перестановка 

та додавання: 

В.Н. Комісаров до найбільш поширених граматичних 

трансформацій відносить: синтаксичне уподібнення 

(дослівний переклад), членування речення, об’єднання речень, 

граматичні заміни (форми слова, частини мови чи члена 

речення) [22, 24]. 
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Як стверджує Є.В. Бреус, членування висловлювань 

буває двох видів – зовнішнім і внутрішнім [7, 15]. Суть 

внутрішнього членування полягає в заміні простого речення 

складнопідрядним. При зовнішньому членуванні одне 

висловлювання перетворюється в два й більше. Членуванню, 

як правило, підлягають ті англійські сентенції,  в яких 

фактично існує два суб’єкти. Один із них чітко виражений і 

граматично представлений підметом в предикативному 

словосполученні, що складається з підмета і присудка. Інший 

існує в прихованій, завуальованій формі. Для його вираження 

в англійській мові використовується ряд особливих 

граматичних засобів. До них відносяться так звані 

синтаксичні комплекси, абсолютні конструкції, деякі 

значення неозначеного артикля та застереження. 

Наприклад: I hate his behaving in this way. – Мені дуже не 

подобається, що він так себе поводить. I am anxious for to 

pass the exam. – Я дуже хочу, щоб вона склала іспит. 

На основі викладеного вище, можемо зробити такі 

висновки: 

1. Основною одиницею синтаксичного рівня, 

одиницею центрального ярусу є речення. Речення – це 

мінімальна одиниця спілкування, що має такі ознаки:  

1) комунікативна функціональність; 

2) предикативність; 
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3) модальність; 

4) відносна смислова завершеність; 

5) граматична та інтонаційна оформленість 

(структурна завершеність). 

1. Складне речення – одиниця вищого ярусу 

синтаксичного рівня, яке реалізується в двох корелятивних 

категоріях: складнопідрядному реченні або гіпотаксисі та 

складносурядному реченні або паратаксисі. 

2. У синтаксичній науці в різний час були 

запропоновані три принципи класифікації складнопідрядних 

речень. Найбільшу популярність отримала класифікація, 

заснована на уподібненні складнопідрядного речення в 

цілому до простого, а підрядних частин – до членів простого 

речення. Побудована на цьому принципі класифікаційна 

схема, головним чином, склалася в середині ХІХ століття; в її 

створенні особливо великою є роль Ф.І. Буслаєва. Відповідно 

до вихідного принципу цієї класифікаційної схеми серед 

підрядних речень виділяються підметові, присудкові, 

додаткові, означувальні та обставинні, а серед останніх, як їх 

різновиди, – підрядні місця, образу дії, міри та ступеня, часу, 

причини, мети, умови, допусту. 

3. У синтаксисі складного речення між англійською, 

українською та російською мовами є багато спільного. Проте 

цілком ототожнювати цю їх граматичну ділянку все ж не 
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можна. Ряд відмінностей спостерігаються в кожній з 

порівнюваних мов, причому не стільки в типах речень чи 

засобах їх зв’язку, скільки в поширенні типів та засобів, їх 

функціональному навантаженні. 

4. СПР в порівнюваних мовах поділяються на 

двочленні та одночленні. У двочленних підрядна частина не є 

необхідною для закінченості структури й змісту головної, а в 

одночленній підрядна частина являє собою ніби розгорнутий 

член головної. Отже головним критерієм, що розрізняє 

одночленні й двочленні складнопідрядні речення, є ступінь 

граматичної й змістової завершеності головного речення. В 

англійській мові одночленні речення відіграють відносно 

більшу роль, ніж в українській. Це пояснюється тим, що в 

українській і російській мовах частіше, ніж в англійській, 

вживається в головній частині СПР антецедент, тобто 

співвідносне (корелятивне) слово, яке конкретизується 

підрядною частиною. 

5. Перетворення, за допомогою яких можливо 

здійснити перехід від одиниць оригіналу до одиниць 

перекладу у даному розумінні, називаються перекладацькими 

(міжмовними) трансформаціями. 

6. Вважається доцільним використовувати таку 

класифікацію лексичних трансформацій: диференціація, 

конкретизація, генералізація, смисловий розвиток, 
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антонімічний переклад, цілісне перетворення та граматичних 

трансформацій: перестановки, заміни, додавання, вилучення, 

членування зовнішнє та внутрішнє.  
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ОСОБЛИВОСТІ ЕСТЕТИЧНОЇ КОМУНІКАЦІЇ  

У ФРАНЦУЗЬКОМУ ТЕАТРІ 1820–1830-Х РОКІВ 
 

У статті досліджуються особливості естетичної 

комунікації між актором і глядачем у Франції доби 

романтизму; розглядаються постановки вистав за п’єсами 

А. де Віньї, О. Дюма, Дюканжа і Діно, а також гра видатних 

акторів епохи (М. Дорваль, П. Бокажа, Ф. Леметра) та її 

вплив на аудиторію глядачів. 

Ключові слова: романтизм, актор, глядач, аудиторія, 

комунікація, естетика, філософія, епоха. 

 

Естетична комунікація як вид соціальної комунікації 

найяскравіше проявляється під час видовища, театрального 

передусім. З часів постановок давньогрецької трагедії в 
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Театрі Діоніса в Афінах, починаючи від VI століття до н. е., 

театр – це місце саме для глядачів, які при цьому 

залишаються ними тільки за умови присутності в орхестрі, 

потім на сцені – актора, другого фігуранта єдиної художньо-

комунікаційної події. Катарсис, трагічне очищення, за 

Аристотелем, повинен пережити у фіналі глядач, завдяки 

переживанню, що викликав своєю грою актор, який втілив 

образи та ідеї, створені драматургом, третьою «діючою 

особою» як класичного, так і некласичного театру. Подібна 

теза – це аксіома в розумінні театру. Проте є й певні 

особливості у співвідносинах цієї театральної тріади 

(драматург – актор – глядач), які пов’язані з особливостями 

кожної історико-культурної епохи. Ми вважаємо, що епоха 

романтизму, яка в такій країні, як Франція, розгорнула власні 

естетичні ідеї пізніше, ніж в інших західноєвропейських 

культурах, поставила нові акценти в естетичній комунікації 

між актором і глядачем, які необхідно аналізувати для 

розуміння такого феномену, як естетична комунікація, що 

приводить людей до справжнього суспільно значущого 

діалогу. Саме ця проблема є актуальною завжди, а у наш час, 

коли ситуація діалогу (у широкому сенсі даного поняття) 

стала вкрай проблемною, необхідність подібного дискурсу є 

очевидною. На цих культурних акцентах, які проявились у 
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театральній історії Європи першої третини ХІХ століття, ми і 

зупинимось у даній статті. 

Романтизм як один з головних напрямів розвитку 

європейського мистецтва передусім у першій третині ХІХ 

століття не просто мав певний вплив на театральне мистецтво 

доби, а й сформував особливий тип особистості актора і нові 

принципи естетичної комунікації його з глядачем, адже 

єдиним художником сцени є в цей період саме актор, тобто 

людина, яка створює художній образ власними тілесними, 

інтелектуальними й мовними засобами на сцені перед 

аудиторією глядачів. 

Романтизм як художня революція в мистецтві, як 

відомо, запропонував нову концепцію людини та її 

внутрішніх можливостей [4, 19]. Йєнські романтики завдяки 

філософії природи (або філософії тотожності) Фрідріха 

Шеллінга, яка вплинула на нове уявлення про людину, а 

також художнім пошукам Новаліса, Людвіга Тіка, 

Вакенродера відкрили можливість примирення окремого 

індивіда зі світовим Універсумом. Оскільки природа, за 

Шеллінгом, перебуває в нескінченному творчому русі 

завдяки духовному первинному образу, який криється в ній, 

душа людини, що здібна творити, перебуває в постійному 

зв’язку зі світовим цілим. Але не кожна людина є тим 
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мікрокосмом, який розвивається і живе за законами 

натхненної природи. 

Поет стає саме тим індивідом, душа якого являє собою 

нібито краплину, де відображається всесвіт, що творить. Така 

душа є мікрокосмом з тими ж таємницями, що й у всьому 

Космосі, тому що вона здібна творити. Ідея нескінченності 

людської душі, її безмірних глибин була для йєнських 

романтиків джерелом високого оптимізму. Так розвивається 

особливий романтичний індивідуалізм, протилежний 

буржуазному самоствердженню людини тієї ж епохи, 

індивідуалізм, який доведе зіткнення з прозаїчним світом 

пересічної людини, що завоювала перше місце на авансцені 

історії, до бунту проти всього, чим живе грошове 

суспільство. Адже великий оптимізм романтиків змінився на 

інше світовідчуття завдяки змінам, які зазнала історія. Велика 

революція вивільнила в людині не тільки творчу, а й 

руйнівну силу – не дарма гільйотина стає символом 

революції на другому етапі її розвитку. Але справа була не 

тільки в наполеонівських війнах, які втопили Європу в крові. 

Суспільний світ, що встановився внаслідок революції, не був 

схожим на «царство свободи». Раніше цілісний і єдиний світ 

романтиків розколюється в їхній свідомості на два світи: світ 

духовний (ідеалу, любові, мрії, страждання, віри, істини) і 

світ емпіричної, «об’єктивної» реальності, де головним 



371 
 

компонентом зв’язків між людьми стають гроші, що з 

необхідністю відчужують людину від гуманності, милосердя 

і любові. 

Ще ранні романтики відчули цю проблему століття. 

Новаліс писав: «Філістери живуть лише буденним – засоби 

до життя вважаються ними метою» [1, 85]. Для 

романтиків пізнього покоління філістерство як цілісна 

система життя, у якій домінують фізичні, матеріальні 

потреби, стало проблемою, яку вони не змогли подолати без 

внутрішніх надривів, іноді аж до неможливості жити. Адже 

дев’ятнадцяте століття наново билося над пошуками смислу 

буття і людського існування і в цих пошуках особистість 

проявляла себе по-різному. Але – головне – романтичний 

дискурс буття величезне значення надавав мистецтву і його 

творцю. 

І якщо поет, музикант, геній стають головними 

постатями в літературі романтизму, то актор, той, хто 

перебуває на сцені в образі перед великою кількістю людей і 

таким чином має найбільший художньо-естетичний вплив на 

аудиторію, стає особистістю, що встановлює безпосередній і 

актуальний комунікаційний зв’язок з нею, заснований на 

новому переживанні і розумінні людини. 

Література насамперед впливає на розвиток драми і 

театру. Герой-геній, творець (художник, поет, музикант), 
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якого не розуміє людська спільнота, що його оточує, герой-

бунтівник, який кидає виклик усьому неправдивому світу, 

благородний розбійник, одинокий мандрівник, що блукає 

світом у пошуках свободи, – усі ці персонажі, романтичні 

типи, створені Шатобріаном, Гофманом, Байроном, Гюго та 

іншими європейськими романтиками, безпосередньо 

впливають на створення художнього образу на сцені та на 

його творця. 

Потрібно відмітити ще одну рису, яка структурно 

формувала особистість доби романтизму. Світ емоцій 

відкрився як вкрай складний, чому сприяли різні причини у 

післяреволюційну добу й у суспільстві нової цивілізації. По-

перше, революція вивільнила в людині неочікувані 

пристрасті, які постали як проблема перед самою 

особистістю-носієм цих переживань. Поети-драматурги XVII 

століття так глибоко роздумували про руйнівну сутність 

пристрасті в людині, і ось «гребля» прорвалась у реальному 

житті й реальній поведінці великої маси людей. По-друге, 

сформувався новий тип особистості, «сучасна людина», 

структурні риси характеру якої вперше проаналізував 

Шатобріан у «Генії Християнства».  

Шатобріан роздумує про особливий момент у 

цивілізаційному розвитку людства, який передує розвитку 

пристрастей у молодій людині, коли її здібності, позбавлені 
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цілей, зосереджуються на собі. Тоді, стверджує письменник, 

«відбувається дещо дуже сумне: велика кількість об’єктів, 

що проходять перед очима, численні книжки, які трактують 

про людину та її почуття, роблять досвідченою людину, в 

якої немає досвіду… Ми пізнаємо розчарування, ще не 

пізнавши задоволень; ми ще наповнені бажаннями, проте 

вже позбавлені ілюзій. Уява багата, рясна, дивовижна; 

існування убоге, сухе, безрадісне. Ми живемо з переповненим 

серцем у пустому світі і, нічим не насичені, вже всім 

пересичені» [6]. Ця внутрішня суперечність «наповнює 

життя безкрайнім болем…» Шатобріан підкреслював, що 

людям давнини «був майже невідомий цей скритий неспокій, 

цей заколот пристрастей», тобто складний феномен, який 

можна передати словами М.Ю. Лермонтова: «И царствует в 

душе какой-то холод тайный, / Когда огонь кипит в крови». 

Цей біль і страждання були знайомі усьому поколінню 

молодих європейців, і це був певний виклик нормам і 

принципам життя, які поступово, але достатньо швидко 

встановлювались у суспільстві, про що йшлося вище. Перед 

актором як сценічним художником, який втілює нові 

переживання і думки наочно, прямо перед очами великої 

аудиторії, постали нові як формальні, так і змістовні 

завдання. 
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Поступово формується особливий тип актора, 

особистість, яка пропускає через себе нові переживання й 

уявлення сучасності. Адже сучасність і сучасна людина з її 

антиномічними суперечностями опиняються в центрі уваги 

митців епохи. Але в європейському театрі панували системні 

принципи, які були пов’язані передусім з естетикою 

класицизму, які існували під безперечним впливом 

французького мистецтва. Навіть у тих країнах, де існувала 

власна театрально-драматургічна традиція і класицизм був 

явищем запозиченим, його системний вплив став реальним. 

Тому боротьба з класицизмом, який підкорив усталеним 

правилам не тільки драматургію, а й сценічні принципи 

акторської гри, була першочерговим завданням нового 

мистецтва. Національні театральні школи, де протягом XVIII 

століття сформувалися принципи просвітницького реалізму 

(Англія – «школа» Девіда Гарріка, Німеччина – театральні 

ідеї Лессінга) теж не могли тими художніми засобами, які 

вони створили, звертатися до нового глядача. Отже, художня, 

так би мовити, боротьба на сцені йшла у двох напрямках – 

проти класицизму і проти просвітницького реалізму. Системи 

естетичної комунікації класицизму та просвітницького 

реалізму «не спрацьовували» в бурхливу добу нового 

розвитку людини і суспільства. Складніше всіх країн 

подолати класицистичну театральну естетику було Франції, 
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адже саме в ній класицизм досяг свого неперевершеного 

розвитку. 

Але Франція в особистості таких акторів кінця XVIII – 

початку ХІХ століть, як Франсуа-Жозеф Тальма, 

Мадемуазель Марс, Мадемуазель Жорж, здійснює 

поступовий перехід від класицизму до поки ще не 

романтизму, а певній перехідній формі сценічного мистецтва. 

Залишаючи принципи роботи над роллю театру 

зображення, коли актор через кропітку роботу над образом 

від зовнішнього до внутрішнього, блискуче показує 

переживання персонажу, маючи його цілісну, продуману 

концепцію, ці актори виступили в новому репертуарі 

романтичних драм і мелодрам, які були затребувані глядачем 

і вимагали нових принципів акторської гри.  

Тальма – великий, яким його вважали сучасники, 

трагедійний актор цієї перехідної доби, наприклад, створив 

на сцені новий образ короля, який вразив глядачів 

революційних часів. 1789 року у виставі «Карл ІХ» за п’єсою 

Марі-Жозефа Шеньє, з яким товаришував Тальма, він уперше 

в історії французького театру, де панував класицизм з 

чіткими та обов’язковими правилами театральної умовності, 

спробував передати портретну схожість з реальним 

прототипом. Правління Карла ІХ ознаменувалося гоніннями 

на гугенотів і сумнозвісною Варфоломеєвською ніччю. 
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Працюючи над образом цього короля, Тальма звернувся до 

його справжніх портретів і в цих пошуках йому допомагав 

найвидатніший живописець доби – Жак-Луї Давид [3, 258]. 

Унаслідок Тальма створив образ, повний суперечностей, – 

мстивого, образливого, заздрісного короля, людину, що 

ненавидить світ, потворну зовні і слабку внутрішньо. За 

канонами класицизму, король на сцені, навіть у тираноборчій 

трагедії, повинен мати величну зовнішність, потворність 

людини, що править державою, не допускалась. Такий образ 

вразив революційну публіку і знайшов свій актуальний 

морально-естетичний відгук у її свідомості. Схожим шляхом 

створювання сценічних образів у подальшому підуть актори-

романтики. 

Видатні романтичні актори з’являються на 

французькій сцені у другій половині 1820-х і в 1830-ті роки. 

Ці сценічні художники втілюють художній образ на сцені 

через глибоку внутрішню роботу, навіть не думаючи про 

зовнішні ефекти. Так, П’єр Бокаж з’являється в ролі Антоні 

за однойменною п’єсою О. Дюма і створює образ сучасного 

бунтівника проти суспільного лицемірства, який знаходить 

вражаючий відклик у молодого глядача епохи революції 1830 

року. Глядачі впізнають себе в образі Антоні П’єра Бокажа, 

власні стремління, пристрасті, поразки і страждання. Щоб так 

зіграти цю роль, необхідно було поринути у світ 
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індивідуальних переживань героя, які б повністю відповідали 

власним думкам, емоціям і почуттям актора. Необхідно було, 

щоб актор і образ, створюваний ним на сцені, збіглись. 

Цю виставу було поставлено в одному з так званих 

«бульварних» театрів – театрі Порт Сен-Мартен 1831 року і 

вона ввійшла до плеяди спектаклів, які породила Липнева 

революція 1830 року. До речі, П’єр Бокаж, плебей за 

соціальним походженням, брав активну участь у 

революційних подіях. Але п’єса, яку спочатку репетирували в 

головному театрі країни, створеному добою класицизму, 

Комеді Франсез і автор відмовився від постановки в ньому й 

відніс п’єсу до театру «для всіх», – ця п’єса була не про 

революцію. Вона була присвячена пристрасному коханню, 

його страшній могутній силі. Важливим був навіть не сюжет, 

а тип особистості, яку створював актор, у його виконанні все 

було підкорене безумній романтичній любові, схожій на 

заколот і бунт проти неправди людських стосунків. У 

виконанні Бокажа Антоні, гнаний нестерпною тугою, 

розчарований і одинокий, був відщепенцем, демонічно 

гордим ізгоєм, що зневажає міщанське болото дійсності [2, 

69].  

Партнеркою Бокажа в цій виставі була Марі Дорваль. 

З вражаючою проникливістю актриса передавала 

приголомшену почуттям свідомість своєї героїні. У 
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поетичній грації і у фатальній приреченості Аделі-Дорваль 

звучав той же виклик загальноприйнятій моралі, що й у 

трагічному байронізмі Антоні-Бокажа. 

Те, що відбувалося на прем’єрі «Антоні», навіть не 

називають успіхом. «Це було марення, безумство, 

екстатичне радіння сектантів. Ридання, крики відчаю, жаху 

й захвату неслись із зали для глядачів. Вражені, 

загіпнотизовані глядачі беззастережно прийняли п’єсу» [5, 

148]. 

Великою романтичною актрисою визнали Марі 

Дорваль, у якій не було тих зовнішніх даних, які вважалися 

необхідними для трагедійної актриси канонами класицизму. 

Але образи, які вона створювала (або граючи в п’єсах разом 

зі своїми великими партнерами – Бокажем і Фредеріком 

Леметром, або без них), прославили актрису найвеличнішою 

правдою почуттів, які вона не зображувала на сцені, а 

відчувала разом зі своїми героїнями. 

Одним із видатних творінь Марі Дорваль на сцені 

була роль Кітті Белл у виставі за п’єсою Альфреда де Віньї 

«Чаттертон» (1835), яка ставила найважливішу проблему 

епохи романтизму. П’єса була присвячена долі юного 

англійського поета XVIII століття Томаса Чаттертона, який 

писав поеми, але всі видавці відмовилися їх публікувати 

(вони були опубліковані лише після смерті поета). Не 



379 
 

отримавши визнання, Чаттертон наклав на себе руки у 

сімнадцятирічному віці, прийнявши отруту. Образ 

Чаттертона і його доля мали велике значення для романтиків, 

вони побачили в ній несумісність поезії і реальності 

соціального буття людини, тим більше – буржуазного буття 

[4, 90].  

У драмі Віньї показано приреченість поета саме в 

буржуазному світі. «Я хотів показати духовність, яка 

задихається в матеріалістичному суспільстві, у такому 

суспільстві, де жадібний ділок експлуатує розум і працю», – 

писав А. де Віньї. Герой п’єси не бажає заперечувати світ, він 

наполягає на необхідності поетичної праці. Поет створює 

притчу про Англію-корабель, де всі люди по-своєму 

працюють на її благо; так от, на кораблі держави поет – не 

пасажир у дозвіллі (а саме так вважає хазяїн, капіталіст Белл, 

у домі якого поет знімає кімнату), а той, хто «читає по зірках 

шлях, який указує Господь» [4, 91]. Чаттертон прагне 

приносити користь і людям, і країні, але трагізм у тому, що 

розумність поета і розумність буржуазного світу – це дві 

взаємовиключні системи, дві різні мови. Герой Віньї 

опиняється в полоні нерозв’язних суперечностей. Він 

тягнеться до людей, але вимушений констатувати, що вони 

йому чужі і він для них чужий. Чаттертон виходить з цих 

суперечностей через самогубство. Але Віньї не хоче вважати 
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самознищення єдиним виходом. Він шукає ідею, яка б 

з’єднала прірви. І одна з них – співчуття. Інша – любов. Саме 

ці почуття наявні у світі героїні п’єси, Кітті Белл, образ якої 

створила Марі Дорваль. 

Глядачі бачили на сцені маленьку скромну жінку, 

дружину самовпевненого багатія, владного і підозрілого. 

Поряд з нею завжди її діти, які є смислом її існування. У 

руках у неї Біблія. Вона звернена до Бога, так намагаючись 

сховатися від грубого, вульгарного життя, що панує в домі її 

чоловіка. Але раптом вона усвідомлює, що в ній 

пробуджується любов до юнака-поета, мешканця «верхньої 

кімнати». Він відчуває в Кітті Белл чисту, прекрасну душу, 

яка спроможна зрозуміти те, що не можна висловити. Однак 

вони не сміють признатись у почутті, що їх охопило. Кітті 

Белл у виконанні Марі Дорваль була вся немовби втілене 

самопожертвування й співчуття, ніжність і біль. 

Дуже важливою у виставі стала остання сцена, яку 

актриса сама поставила, змінивши задум драматурга, і Віньї 

погодився з нею. Актриса попросила, щоб сходи, які ведуть 

наверх, до кімнати Чаттертона, були гвинтовими, з 

невисокими перилами. Граючи фінал, Дорваль його змінила. 

Драматург вважав, що після того, як Кітті Белл піднялася 

сходами, побачила мертвого Чаттертона, у хвилюванні 

спустилася до низу, у неї ще були сили, щоб сісти за стіл і 
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взяти у руки Біблію. Тільки пізніше сили залишають її і вона 

помирає. Залишилися спогади сучасників про останню сцену, 

яку зіграла Марі Дорваль: «Хитаючись, вона піднімається 

сходинками. Ось вона біля дверей. Двері зачинені. Кітті Белл 

із зусиллям тягне їх до себе. Двері відчиняються. Вона 

бачить Чаттертона, який помирає. Ні, ніколи такий 

надривний крик ще не виривався з людських грудей! Кітті 

Белл повертає до глядачів обличчя, на якому 

відображаються жах і відчай. Вона відступає назад, спиною 

до перил. Ця перешкода зупиняє її й немовби вражає ударом, 

який згинає її навпіл, її голова й частина тіла перекидається 

в порожнечу, поперек падає на перила, ноги звисають з боку 

сходинок. Ніякий уже мускульний опір не затримує бідне, 

непритомне створіння, і вона швидко лине перилами, досягає 

низу сходин і там падає, як поранений птах» [3, 265]. Тут 

Кітті Белл помирає. Дорваль вважала, що після такого 

неймовірного потрясіння Кітті Белл не змогла б сісти за стіл з 

Біблією в руках. Як вважають дослідники французького 

театру доби романтизму, робота Марі Дорваль над цією 

сценою говорить про те, що вона свідомо підходила до 

власних ролей і вибудовувала їх за внутрішньою логікою. І 

це була логіка романтичної актриси, яка спирається на логіку 

почуттів героїні [3, 266]. Додамо, що саме життя почуттів 

героїні, їх розвиток, кульмінація і розв’язка, глибоко 
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пережиті актрисою, хвилювали глядачів 1830-х років, і цей 

естетично-комунікаційний зв’язок між людьми був 

найактуальнішим.  

Третім великим романтичним актором Франції, який 

мав колосальний вплив на глядачів, створюючи ролі у 

виставах за п’єсами, які б ніколи не залишилися в історії 

театральної і взагалі художньої культури, якби не він, був 

Фредерік Леметр (справжнє ім’я – Антуан-Луї-Проспер 

Леметр). Його дебют у театрі Порт Сен-Мартен відбувся 1827 

року у виставі за мелодрамою двох авторів – Дюканжа й Діно 

– «Тридцять років, або Життя гравця». Дослідники вважають, 

що ця вистава стала найбільшою театральною подією того 

часу. Більше того, це був один із тих спектаклів, які 

намічають вузлові моменти історії театру [5, 167]. 

Партнеркою Леметра в цьому спектаклі була Марі Дорваль. Її 

всенародна слава теж почалася з цієї вистави. 

Ця п’єса кидала демонстративний виклик класицизму. 

Тут було змішення піднесеного й потворного, благородної 

людяності й низьких вад – те, що вимагав від драми Віктор 

Гюго в нещодавно опублікованій Передмові до драми 

«Кромвель», яка вважається одним з головних маніфестів 

романтичного мистецтва. Драматизм п’єси виникав на основі 

сучасного світовідчуття. Автори розвивали тему, яка вже 

була намічена в мелодрамах, але тут з більшим наближенням 
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до реального життя було показано, як прагнення до 

збагачення розтліває людину і приводить її до злочину.  

Погоня за грошима стала рушійною силою п’єси. Її 

герой Жорж Жермані – гравець, одержимий безумною 

пристрастю, яку не можна подолати, як Фатум. 

Відштовхуючись від цієї сучасної драматичної ситуації, 

виконавці поглибили характери героїв і створили виставу, 

напружена дієвість якої зароджувалася на нових шляхах, 

яких не знали ані класицизм, ані рання мелодрама. 

Обидва головні герої драми – Жорж Жермані і його 

наречена, а потім дружина Амелі – проходять перед глядачем 

у трьох актах, кожен з яких відділений від іншого 

п’ятнадцятьма роками. Жодному актору класицистичного 

театру не доводилося виконувати подібного завдання. Для 

героїв трагедії класицизму не існувало вікових змін, вони не 

знали зморшок, голоду, хвороб. Вони жили тільки у світі 

високих пристрастей. А тут перед глядачем проходили два 

людських життя, які знищувалися пороком і злиднями. 

У першому акті зворушлива жіночність і чистота 

Амелі контрастували із гарячністю й різкістю Жоржа, ще 

молодого, але вже захопленого манією гри, ще відвертого й 

гідного, але здатного помилятися. 

У другому акті вони ставали зрілими людьми. 

Моральна спустошеність уже руйнувала душу Жоржа. 
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Емоційне напруження п’єси безперервно посилювалося, 

похмура атмосфера згущувалася. Програвши весь статок, 

Жорж вимагав, щоб Амелі віддала йому придане – єдине 

забезпечення їхнього сина. У лагідній і покірливій Амелі 

пробуджувалася пристрасна енергія матері, але вона втрачала 

силу спротиву, коли дізнавалась, що Жорж видав фальшиві 

векселі, і віддавала чоловікові останні гроші, щоб урятувати 

його від тюрми. 

Кульмінація наступала в знаменитому третьому акті. 

Крики жаху неслись із зали для глядачів – на прем’єрі один 

глядач втратив свідомість і його довелося виносити із зали – 

Фредерік Леметр і Марі Дорваль досягли тієї гіпнотичної 

сили впливу, яка вражає саме в романтичних акторах.  

Тридцять років минуло від початку п’єси. Жорж 

Жермані дійшов до повної убогості. Він був жалюгідним і 

страшним, коли з’являвся у першій картині третього акту на 

заїжджому дворі в маленькому гірському селі. Він сідав 

далеко від інших постояльців, озлоблений, одинокий, 

вимучений невідступною думкою про дружину й маленьку 

дочку, які помирають від голоду і завтра залишаться без даху 

над головою. Саме тут старому волоцюзі спадало на думку, 

як можна дістати грошей, щоб врятувати від голодної смерті 

дружину й дочку, і це було вбивство людини, у якій Жорж 

побачив гроші. 
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Наступна картина переносила глядачів до убогої 

хатини в горах, де нещасна, доведена до відчаю, Амелі 

намагалася зігріти теплом власного тіла дитину, яка 

замерзала. У ній уже нічого не залишилося від колишньої 

ніжної і легкої істоти. Дорваль не приховувала убозтво й вік 

своєї героїні. Тридцять років ганьби, страждань, зневаги 

знесилили Амелі. Уперше на французькій сцені глядачі 

побачили таке просте й болісне, близьке до простої людини 

втілення материнства. До цієї ролі Дорваль не вносила 

пристрасті, її замінило мовчазне, закам’яніле горе. 

Пристрасть, у всьому її шаленому кипінні, виплескував у цій 

виставі Фредерік. Жорж повертався додому вже після 

вбивства, з кошиком, повним провізії, з кишенями, повними 

золота. Страх і потрясіння від того, що він зробив, 

пронизували його. Жорж просив пити, йому наливали вина. 

Він брав стакан і відразу ж ставив його на місце – колір вина 

нагадав йому кров. Цю галюцинацію Фредерік передавав з 

виразністю, яка лякала. Жорж не був справжнім злочинцем, у 

нього не було його холоднокровності, він видавав себе 

кожним жестом. Дівчинка помічала кров на руці батька й 

запитувала, чи не поранився він. Жорж різко відвертався, 

оглядав власний одяг, відшукуючи на ній кров’яні плями, 

намагався стерти з руки кров… «Це було настільки 
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неймовірно страшно, що просто приголомшувало вас», – 

писав Чарльз Діккенс [5, 168]. 

Останній акт ішов при безперестанному емоційному 

посиленні як на сцені, так і в залі для глядачів. Жах Амелі, 

що здогадалася про вбивство, змінювався раптовим щастям 

при поверненні вже дорослого сина, якого вона п’ятнадцять 

років тому покинула, коли їй довелося тікати разом з 

Жоржем. Замах Жоржа на вбивство сина, якого він прийняв 

за багатого мандрівника, і наприкінці страшна загибель 

самого Жоржа завершували спектакль. 

Ця вистава вразила глядачів небаченою досі 

психологічною й життєвою достовірністю, силою трагізму. 

«Тридцять років» – спектакль, що намітив шляхи розкриття 

драматизму сучасного життя. Значення спектаклю чітко 

визначив тогочасний драматург і публіцист Фелікс Піа: 

«Слухаючи мелодраму Дюканжа, перетворену генієм 

Фредеріка, я зрозумів, що справжня трагедія міститься на 

бульварах і що греки й римляни з Версаля були менш 

драматичні, ніж парижани з Парижа» [5, 171]. 

Отже, романтичний театр – це театр переживання, але 

такого, яке повністю співвідноситься з внутрішнім світом 

митця, сценічного художника, що створює роль новими, 

тільки-но відкритими засобами заглиблення у внутрішній 

світ особистості. Вистави доби романтизму завдяки 
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особливостям творчого розкриття проблем сучасної людини 

особистостями нових акторів, які відчували складність і 

суперечності проблем соціуму і змогли через їх переживання 

встановити справжній комунікаційний зв’язок з найширшою 

аудиторією, являються визначним соціокультурним 

феноменом не тільки в історії Франції ХІХ століття, а й 

взагалі феноменом, дослідження якого розкриває сутність 

комунікації як суспільного діалогу і розуміння як проблеми, 

вкрай необхідною для креативного розвитку суспільства.  
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І ЙОГО ГЛЯДАЧ 
 

У статті досліджуються проблеми становлення 

незалежного українського ігрового кіно, починаючи від 1990-

х років і дотепер. Проводиться статистичний аналіз 

кількості глядачів у кінотеатрах і кількості знятих картин 

за цей період, а також участь українських фільмів у 

міжнародних кінофестивалях. 

Ключові слова: українське ігрове кіно, український 

кіноглядач, кіностудія, кінофестиваль, кіно, телебачення. 

 

Зі здобуттям незалежності в нової української держави 

з'явилася величезна кількість проблем.  90-ми роками в нашій 

країні було не до кіно, і цьому жанру доводилося виживати в 

дуже важких умовах. 

Від радянського минулого Україні дісталися дві великі 

кіностудії – Одеська та Київська, які без відсутності 

державної підтримки не змогли швидко перебудуватися на 

нові умови роботи і простоювали без діла. 
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Дісталися незалежній Україні від попередньої держави 

і професійні кадри, які в умовах безгрошів'я в цій сфері 

зуміли зберегти українське кіно тільки завдяки власному 

ентузіазму й таланту. 

У 1990-х з розпадом Радянського Союзу та 

економічною кризою українське кіно починає переживати 

занепад. Держава не може фінансувати кіноіндустрію в тому 

ж обсязі, що й раніше. Ринок і ринкові відносини вимагають 

уміння знімати комерційно-успішні, самоокупні фільми, на 

які глядач буде ходити з інтересом. 

Водночас за часів «перебудови» створювалося багато 

фільмів, присвячених гострій соціальній проблематиці – 

«Астенічний синдром» Кіри Муратової, «Розпад» Михайла 

Бєлікова та інші. Фільм Юрія Іллєнка «Лебедине озеро. Зона» 

(1989) набув широкого міжнародного успіху, ставши 

своєрідним протестом проти тоталітарного режиму. 

Кількість глядачів у кінотеатрах зменшувалося від 552 

млн 1990 року до 5 млн 1999-го. Кількість художніх фільмів, 

знятих в Україні за рік, зменшується від сорока п'яти 1992 

року до чотирьох 2000-го. Зі 136 фільмів, знятих в Україні в 

1990-х роках, 82 були зняті російською мовою. Українське 

кіно 1990-х намагалося стати на рейки комерції. 

Замовниками і спонсорами фільмів часто були структури з 
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бізнесу. Популярності набувають низької якості кримінальні 

драми, пригодницькі та еротичні фільми. 

Відтоді поступово зростає аудиторія телеканалів. На 

початку 1990-х українське телебачення активно знімає 

телесеріали. Також ТВ почало досить сміливо 

експериментувати в реалізації різноманітних телепроектів 

формату ток-шоу і документальних журналістських 

розслідувань. До цього ж періоду належить поява успішних 

українських кіномюзиклів і авангардної анімації. Зростає 

популярність короткометражних фільмів. 

1999 року український актор Богдан Ступка зіграв 

роль запорізького гетьмана Богдана Хмельницького в 

чотирисерійному історичному фільмі польського режисера 

Єжи Гофмана «Вогнем і мечем», що мав величезний успіх у 

глядачів. 2000 року Богдан Ступка грає роль кошового 

отамана Івана Брюховецького в історичному серіалі «Чорна 

рада» українського режисера Миколи Засєєва-Руденка, а  

2001-го – роль Івана Мазепи у фільмі Юрія Іллєнка «Молитва 

за гетьмана Мазепу». 

1999 року виходить перший український фільм, знятий 

на цифрову камеру зі звуком «Dolby Surround» – "Мамай" 

Олеся Саніна. Україна його висувала на "Оскар" у номінації 

«Кращий іноземний фільм», але в основну конкурсну 

програму він не ввійшов. 
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На початку 2000-х років фільми українського 

виробництва почали відвойовувати позиції на престижних 

міжнародних кінофестивалях. 

2001 року постановник-початківець Тарас Томенко 

здобув перемогу в конкурсі Міжнародного берлінського 

фестивалю з фільмом «Тир». 2003 року в Берліні отримав 

приз фільм українського аніматора Степана Коваля «Йшов 

трамвай №9». 2005 року дипломна робота «Подорожні» 

початківця українського режисера Ігоря Стрембіцького, 

знятий за мізерні 15 тисяч гривень, отримала Золоту 

пальмову гілку за кращий короткометражний фільм на 59-му 

Каннському фестивалі. Фільм «Оранжлав» Алана Бадоєва 

отримав приз за кращу режисуру на XV Міжнародному 

фестивалі «Кіношок» в Анапі (Росія). 

2006 року виходить драма "Аврора" Оксани Байрак, 

що стала кращим прокатним фільмом року. 

Того ж року відбулася прем'єра першого українського 

трилера «Штольня» (продюсер і оператор Олексій Хорошко, 

режисер Любомир Кобильчук). 

2011 року Марина Врода отримала «Золоту пальмову 

гілку» Каннського кінофестивалю за короткометражний 

фільм «Крос». 

В Україні починають освоювати модний жанр 

альманахів і мюзиклів, українські фільми все частіше 
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з'являються в широкому прокаті. 2012 року виходить фільм 

Михайла Іллєнка "Той, хто пройшов крізь вогонь" – легкий 

мелодраматичний детектив, що висувався від України на 

премію "Оскар", як кращий іноземний фільм. 

3 жовтня 2013 року в прокат одночасно виходять три 

вітчизняні фільми: "Вічне повернення", "Параджанов" і 

перший сучасний фільм для дітей "Іван Сила". 

У листопаді 2013 року в прокаті молодіжний трилер 

Любомира Левицького "Тіні незабутих предків" зібрав 21 

мільйон гривень за перші чотири тижні. 

2014 року повнометражний фільм Мирослава 

Слабошпицького «Плем'я» брав участь у конкурсній 

програмі «Тиждень критики» Каннського кінофестивалю та 

отримав три нагороди. 2017 року український 

документальний фільм «Dustards» режисера Станіслава 

Гуренка став одним з платинових переможців кінопремії 

International Independent Film Awards в номінації 

«Документальний фільм». 

За роки незалежності Україні вдалося зробити 

традиційним проведення декількох значущих кінофестивалів 

на своїй території. 

Київський міжнародний фестиваль "Молодість" 

проводиться ще з 1970 року. 1993 року його проведення було 
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відновлено вже в незалежній Україні. Кінофестиваль, як 

звичайно, насамперед підтримує роботи молодих режисерів. 

Конкурсна програма фестивалю щорічно представляє 

в Україні ретельно відібрані на десятках національних і 

міжнародних кінооглядів твори талановитої кіномолоді з усіх 

континентів. Вона розділена на секції студентського, 

короткометражного (ігрового, анімаційного та 

документального) та повнометражного ігрового фільму. 

На цьому фестивалі відбулися дебюти багатьох нині 

визнаних європейських постановників. 

2010 року на сороковий фестиваль «Молодість» до 

Києва приїжджали такі метри світового кінематографа, як 

Софі Марсо, Фанні Ардан, Рената Литвинова, Жерар 

Депардьє, Крістофер Ламберт, Володимир Меньшов та 

багато інших. 

2010 року в Україні з'явився ще один кінофестиваль 

світового рівня – Одеський міжнародний кінофестиваль. 

Перші два роки він позиціонував себе, як фестиваль фільмів з 

особливим почуттям гумору. 

Починаючи з 2012 року, ОМКФ розширив 

спрямованість і заявив про себе, як фестиваль арт-

мейнстриму: кіно високого художнього рівня, розраховане на 

широку аудиторію. 
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З 2012 року конкурсна програма складається з двох 

повноцінних розділів: Міжнародна конкурсна програма 

повнометражних фільмів і окрема Українська національна 

конкурсна програма. 

Організатори Одеського українського кінофестивалю 

говорять про небувалий ажіотаж і високу якість картин 2014 

року. «На відбір для Українського національного конкурсу 

надіслали 128 фільмів. Відібрати 20 картин  для підсумкової 

програми було простіше, ніж зазвичай. Якість робіт за 

останні роки серйозно поліпшилася», – розповіла засновниця 

і президент фестивалю Вікторія Тігіпко [1].  

2014 року журнал Forbes, спільно з учасниками 

кіноринку, відібрав десять провідних експертів і попросив їх 

назвати десять найвидатніших кінорежисерів України.  

Критеріями для визначення топ-10 українських 

режисерів стали: рівень майстерності, визнання у 

вітчизняному професійному середовищі та за кордоном, 

успіхи на міжнародних фестивалях, суспільна значущість 

творчих досягнень режисера, його популярність і громадська 

активність. 

Зрештою сформувалася така десятка: 

I місце – Кіра Муратова (81 бал) 

II місце – Мирослав Слабошпицький (79 балів) 

III місце – Сергій Лозниця (78 балів) 
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IV місце – Володимир Тихий (54 бали) 

V місце – Роман Балаян (35 балів) 

VI місце – Олег Сенцов (34 бали) 

VII місце – Валентин Васянович (19 балів) 

VIII місце – Ігор Подольчак (18 балів) 

IX місце – Михайло Іллєнко (16 балів) 

X місце – Олесь Санін (15 балів) 

Три режисери почали свою роботу в кіноіндустрії ще 

за радянської влади, інші сім – у роки незалежності. Різниця в 

кількості створених стрічок величезна: якщо на рахунку Кіри 

Муратової 16 повнометражних ігрових фільмів (на жаль, Кіра 

Георгіївна покинула цей світ 2018 року), то в Мирослава 

Слабошпицького й Олега Сенцова – лише по одному, а в 

Сергія Лозниці, Валентина Васяновича, Ігоря Подольчака та 

Олеся Саніна – усього по два. Неабиякою мірою рейтинг 

відображає не тільки режисерську ієрархію, а й незавидне 

становище українського кінематографа. 

Не потрапили до переліку ще багато українських 

режисерів, які теж доклали чимало зусиль для розвитку 

українського кінематографа. Серед них: 

- Марина Врода – лауреатка нагороди "Золота 

пальмова гілка за короткометражний фільм" Каннського 

фестивалю; 
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- Любомир Левицький – режисер перших українських 

жахастиків "Штольня" і "Тіні незабутих предків"; 

- Ігор Стрембіцький – перший українець, що отримав 

найвищу нагороду Каннського фестивалю – "Золоту 

пальмову гілку" за стрічку "Подорожні"; 

- Вадим Перельман – номінований на премію Оскар за 

стрічку "Будинок з піску і туману"; 

- Олександр Янчук – відомий за свої постановки 

історичних патріотичних стрічок на теми, заборонені в 

радянські часи. 

Українська держава, щоб бути європейською країною, 

повинна підтримувати і сприяти розвитку національної 

літератури, засобів масової інформації, кіно, теле-, радіо- і 

книговиробництво. Захищаючи власний інформаційний 

простір, урядовці дбають про національні інтереси і 

навпаки... А хто володіє інформацією, той володіє світом 

взагалі, і окремо взятою країною.  

У кінці ХХ – на початку ХХІ ст. телебачення та 

кіноіндустрія мали надзвичайно великий вплив на маси. 

Наприклад, польско-український фільм Є. Гофмана «Вогнем і 

мечем» попри всю дискусійність щодо зображення в ньому 

козацтва підняв український дух і національну самоповагу.  

Українське кіномистецтво має величезний потенціал, і 

якщо держава спочатку виділяла достатні кошти на його 
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реанімацію, то в майбутньому воно не тільки окупиться і 

підніметься до світового рівня, а й сприятиме зростанню 

духовності, посиленню української національної ідеї.  

З 2003 року в Україні введена в дію загальнодержавна 

програма розвитку кіноіндустрії. Її мета – створення 

належних умов для розвитку кінематографії України, 

відновлення ролі і впливу національного кінематографа в 

культурній, соціальній і духовній сферах життя українського 

народу. 

2011 року було створено Державне агентство України 

з питань кіно. Збільшили бюджетну підтримку 

кінематографа. Запустили систему конкурсного відбору 

кінопроектів, яким виділяється державне фінансування. 2017 

року десятий конкурсний відбір розглянув рекордну кількість 

заявок – 289. До Програми виробництва та розповсюдження 

національних фільмів включили 78 кінопроектів. 

2011 року на кіно держава виділила 96 млн. грн, 2012-

го – 137 млн. грн, 2013 року – 132 млн. грн, 2014-го – 26 млн. 

грн, 2015-го – 166 млн. грн, 2016-го – 242,7 млн. грн, 2017-го 

– 488,9 млн. грн, 2018 року – 1 млрд. грн. 

Одночасно зі зростанням фінансових вливань держави 

в кіно прийшли молоді режисери, які заявили про себе 

короткометражними фільмами і дебютами в 

повнометражному кіно. 
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Кількість українських фільмів у кінотеатрах зросла з 

двох 2011 року до тридцяти п'яти 2016-му. 2017 року – сорок 

сім. А 2018-му – понад півсотні. 

Але не всі з цих картин були створені за підтримки 

держави. Деякі фільми зняті і зовсім без бюджету, завдяки 

використанню можливостей цифрових технологій, які 

здешевили витрати на виробництво. 

У розпал політичної та економічної нестабільності 

з'явилося кілька фільмів, які стоять окремо. Це фільм 

"Плем'я" Мирослава Слабошпицького і "Поводир" Олеся 

Саніна. 

Успіх "Племені" був міжнародним. Його показали в 

сорока країнах, а в прокаті США він заробив 150 тисяч 

доларів. 

В Україні результати прокату "Племені" були на рівні 

більшості українських і фестивальних фільмів – близько 9 

тисяч глядачів і 380 тис. грн. 

Картина «Поводир» вийшла на максимальній для 

українського фільму кількості екранів (130) і зібрала в 

прокаті 14 млн грн. Її подивилися 362 тисячі глядачів. Але, на 

жаль, міжнародного успіху «Поводир» не набув. 

Варто зазначити й успіхи українських анімалістів. 

Повнометражний анімаційний фільм "Бабай" Марини 
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Ведмідь уперше за всю історію української мультиплікації 

вийшов в український прокат. 

У документальному кіно варто виокремити тріумф 

стрічки Остапа Костюка "Живий вогонь" на кінофестивалях. 

2015 року Держкіно вже виділило на кіновиробництво 

близько 166 млн гривень, запустивши близько сорока картин, 

з них – дванадцять повнометражних ігрових кінострічок. 

Крім того, для галузі кінематографії збережені 

податкові пільги. Від оподаткування ПДВ залишаються 

звільненими роботи зі створення національних фільмів і 

дублювання, озвучення, субтитрування іноземних фільмів 

українською мовою. 

Зрозуміло, що державне фінансування зараз необхідне 

всім. Його хочуть отримати не тільки виробники кіно, але й 

телеканали, які зіштовхнулися, з політичних мотивів, з 

потребою проводити український телесеріальний продукт. 

Необхідні кошти і кінотеатрам, які прагнуть 

розширити свою діяльність на невеликі міста. 

У важкому матеріально-технічному стані нині 

перебуває і кіноосвіта. Вона також гостро потребує 

фінансування. 

Нині є талановиті кінематографісти, є досить 

розвинене кіновиробництво. Чим більше знімається фільмів і 

чим більше їх виходить у прокат, тим більша ймовірність 
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того, що з'явиться кілька стрічок примітних, які будуть 

адекватні потребам глядачів, знайдуть у них відгук. 

Знімаючи по два-три фільми на рік, неможливо досягти 

високих показників. Щоб був успіх, потрібно знімати багато і 

знімати різні фільми. 

Зараз в Україні діють п'ять державних кіностудій: 

Національна кіностудія художніх фільмів ім. Довженка, 

Національна кінематика України, Українська кіностудія 

анімаційних фільмів, Українська студія хронікально-

документальних фільмів, Одеська кіностудія, Національний 

центр Олександра Довженка, а також близько 50 приватних 

кінокомпаній. 

Україна стала місцем проведення цілої низки 

авторитетних міжнародних кіноконкурсів і кінофестивалів. 

Серед найзначніших з них Міжнародний фестиваль 

православного кіно «Покров», Міжнародний фестиваль 

анімаційних фільмів «Крок», а також Київський та Одеський 

міжнародні кінофестивалі. 

23 березня 2017 року було прийнято Закон України 

"Про державну підтримку кінематографії в Україні". З його 

впровадженням глядачі зможуть побачити багато цікавих, 

хвилюючих, добротно зроблених картин. 

Сподіваємося, що побажання українського режисера і 

сценариста Олександра Муратова не залишаться без уваги в 
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тих, хто зніматиме кіно: «Я вважаю, що треба робити не 

тільки іміджеві фільми про позитивні боки нашого сучасного 

життя (радше про справжній патріотизм і героїзм окремих 

людей), а й про негативні явища (жахлива корупція, 

сепаратизм, кумівство), що гублять країну. Але вони повинні 

не просто констатувати факти і вселяти в душі людей 

безнадію, а закликати до боротьби, підказувати її способи. 

Таке теж заслуговує на держзамовлення. А от доводити за 

держрахунок, що глухонімі – це напівмавпи, навряд чи 

потрібно. Як і переконувати, що працівники ядерних сховищ 

є ядерними відходами» [8]. 
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РОБОТА НАД ЗАСОБАМИ АУДІОВИРАЗНОСТІ 
НА ТЕЛЕБАЧЕННІ 

 

Телебачення як інструмент впливу на свідомість 

людини, за допомогою аудіо та візуальних інструментів. Ще 

за часів античного театру, в. о. режисера придумували 

найефективніші інструменти, щоб впливати на емоції 

глядача. Пошук інструментів аудіовиразності розтягнувся 

на століття і велику кількість експериментів, коли 

повністю сформувався, вдало закріпився на телебаченні. Де 

кожен професіонал у міру власного таланту намагається 

використовувати його для залучення максимальної 

аудиторії. І тут у багатьох з’являється велика спокуса 

використовувати засоби аудіовиразності для маніпуляцій 

правдою і фактами. 

Ключовы слова: телебачення, аудіовиразність, 

експеримент, кінематограф, монтаж, інтерв’ю, ток-шоу. 

 

До сотої річниці кінематографа (1985 р.) у Франції 

було знято фільм під назвою «У компанії Люм’єрів» 

(«Lumiere et compagnie»), за сценарієм Філіппа Пулетт під 
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керівництвом відомого продюсера Фаб’єна Сервана. 

(виробництво Сіneteve, Igeldo Komunikazioa, Soren Staermose, 

Lа Arte, за участі телеканалу Canal+ і за ініціативи музею 

кіно у м. Ліоні) 

Експеримент мав показати, як тогочасні режисери 

зуміють використати стародавній апарат братів Люм’єрів для 

створення унікальних кіноісторій тривалістю 59 секунд, але, 

що, найважливіше, без єдиної монтажної склейки. Не просте 

завдання. Тільки сорок режисерів кіно погодилися 

спробувати власні сили при створенні такого 

експериментального альманаху. Насправді справжній талант 

режисера яскраво проявляється в умовах жорстких обмежень, 

як технічних так і художніх, тому і цей експеримент 

подарував багато по-справжньому цікавих робіт, серед яких 

дуже чітко виділяється робота австрійського режисера 

Міхаеля Ханеке.  

Протягом 59 секунд, зупиняючи камеру, він відзняв 

вечірній випуск телевізійних Новин без звуку, але все було 

зрозуміло, що конспектовно відбувалося 19 березня 1995 

року. 

Сорока режисерам кіно, що погодилися узяти участь у 

цьому альманасі, було запропоновано зняти фільм апаратом 

братів Люм’єрів. Цей фільм у термін 59 секунд і не 

передбачав монтажу (можлива тільки зупинка камери для 
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зміни плану) та не передбачалось використання синхронного 

звукозапису (апарат братів Люм’єрів ще не був 

пристосований). Було знято багато цікавих робіт. 

Найцікавішою з усіх, для мого дослідження, виявилася 

робота австрійського режисера Міхаеля Ханеке. Протягом 59 

секунд, зупиняючи камеру, він відзняв вечірній випуск 

телевізійних новин (звуку у фільмі не було, але все було 

зрозуміло, що конспективно відбулося 19 березня1995 року). 

Отже, цитую (описувати довше ніж дивитись, але воно 

того варте): 

1. Студія. Середній план чоловіка в темному піджаку 

та смугастій краватці. Чоловік дивиться в камеру. 

2. Середній план. Крамниця, де продається зброя. 

Чоловік бере зі стенда гвинтівку, знімає її із запобіжника, й 

подає покупцеві. 

3. Студія. Середній план чоловіка в темному піджаку 

та смугастій краватці. Чоловік дивиться в камеру. За лівим 

плечем видно телевізійну графіку: французька лілея та 

військова каска. На ній - літери «UN». 

4. Загальний план. Двоє чоловіків у касках зносять з 

гори третього. Цей третій мертвий. 

5. Студія. Середній план чоловіка в темному піджаку 

та смугастій краватці. Чоловік дивиться в камеру. За лівим 
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плечем видно телевізійну графіку: башта підводного човна. 

Знак шестикутної зірки. 

6. Підводний човен занурюється у воду. 

7. Студія. Середній план чоловіка в темному піджаку 

та смугастій краватці. Чоловік дивиться в камеру. За лівим 

плечем видно телевізійну графіку: абриси будівлі атомної 

станції. Знак – обережно радіація. 

8. Верхній ракурс. З вертольоту – знайомі абриси 

будівлі напівзруйнованої атомної станції. 

9. Студія. Середній план чоловіка в темному піджаку 

та смугастій краватці. Чоловік дивиться в камеру. 

10. Платформа залізничного вокзалу. Підходить поїзд. 

З вагона виходить королева Великої Британії. Військові 

віддають честь королеві. 

11. Літак торкається шасі землі й випускає парашут. 

12. Квартет чоловіків (на одну клавішну установку та 

три електрогітари) співає. 

13. Камера, що стоїть на автобані, фіксує швидкість 

авто, яке їде автобаном. 

14. Зйомки під водою. Колонія морських губок. Одна з 

губок у людських долонях на повітрі надувається й 

перетворюється на те що, нагадує кумедну мар-мизу. 

15. Студія. Середній план. Чоловік в світлому піджаку 

та краватці в клітинку. Чоловік дивиться в камеру. За лівим 
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плечем видно телевізійну графіку: гірськолижник 

спускається схилом. 

16. Середній план. Гірськолижник-слаломіст долає на 

схилі «ворота». 

17. Загальний план. Футбольне поле. Воротар в 

оточенні двох гравців чужої команди. Удар по м’ячу. Він 

летить у гору. Один з гравців падає на траву й затуляє 

обличчя руками. 

18. Студія. Середній план. За столом двоє чоловіків: 

один у світлому піджаку та краватці в клітинку. Другий 

чоловік - у чорному вбранні. 

19. Середній план. Двоє футболістів. Один вибиває в 

іншого м’яча.  

20. Критий стадіон. Хокей. Загальний план. Воротар 

пропускає шайбу у свої ворота. Троє хокеїстів – підіймають 

ключки в гору. 

21. Студія. Два «вікна» в одному кадрі. У лівому 

«вікні» – жінка в піджаку. У правому «вікні» – чоловік у 

темному піджаку та смугастій краватці. 

22. Студія. Жінка з лівого «вікна» перед географічною 

мапою. На мапі позначки – температури повітря та назви 

міст. 

23. Студія. Середній план. Двоє чоловіків: один у 

темному піджаку та смугастій краватці; другий у світлому 
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піджаку та краватці в клітинку. Видно телевізійну графіку: 

земна куля в темному круглому вікні. Чоловіки збирають свої 

папери зі столу. Дивляться один на одного. На цьому 

кінематографічне есе на 23 сцени за 59 секунд від Міхаеля 

Ханеке закінчується. 

Загальновідомо, що телевізійні новини є спадкоємцем 

двох постановочних канонів: 

1. Театру класицизму – місце дії; простір і час поєднує 

собою резонер – телеведучий; 

2. Епічного театру (Б. Брехта) – де в зонгах актор 

коментує дії свого персонажа. Ці два канони можна уявити в 

«німому» варіанті. Це кумедний виняток блискуче вдалося 

поєднати кінорежисеру Міхаєлю Ханеке. 

Кожному, із власного досвіду відомо, що коли людина 

потрапляє до своєї домівки (після робочого дня), то перше 

,що вона вмикає, – світло. А друге, що вона вмикає, – 

телевізор. Людина займається своїми хатніми справами, 

готує вечерю, годує домашніх і…і слухає телевізійні новини. 

Іноді полинає у екран. Іноді навіть надовго затримується, 

якщо новини сенсаційні. 

Багато телевізійних професіоналів кожного дня 

вибудовують відзняте відео в певну монтажну послідовність, 

ретельно добираючи план до плану. Тільки для того, що б ці 

новини слухали й не часто дивилися. Це один з численних 
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парадоксів сучасного телебачення. Про цей парадокс відомо 

всім професіоналам телебачення. Тому по між рядків мого 

есе виє прикутий до комп’ютера режисер монтажу, що 

складає сюжети для теленовин. Новини виходять п’ять разів 

на добу і формують сітку мовлення телеканалу, складається 

телеконтент: 

- актуальні інтерв’ю із запрошеними до студії 

експертами; 

- інтерв’ю з експертами за скайпом (потрібно 

корегувати звук та зображення); 

- інтерв’ю з експертами телефоном (потрібно 

корегувати звук) 

- інтерактивні опитування глядачів телефоном на 

запропоновану тему;  

- авторські монологи (Кісельов – «Прямий»; 

Гайдукевич – «5-й»; Піховшек – «News One» ) …та інші; 

- журналістські розслідування (де можливий 

закадровий коментар і використання фрагментів знаних 

музичних творів, з метою привернути увагу  

 глядача і додати емоцій до «не надто якісного відео»); 

- ток-шоу (розмаїття можливостей для маніпулювання 

увагою глядача, також використовують аудіоскладник .) 

Загальновідомо, що  ток-шоу є спадкоємцем 

постановочного канону античної  



410 
 

хороводної політичної комедії, де всі елементи канону 

було поєднано особливо надретельно:  

1. За опозицією зображення-звук; 

2. За опозицією метр-ритм. 

У спрощеному, телевізійному варіанті (як наслідок 

втрат складників канону), лишилася тільки перша опозиція. 

Хор, як колективний персонаж, що перетворився на мовчазне 

демократичне довкілля агоністів які розмовляють, 

спостерігає як вони намагаються стати частиною сучасного 

медійного міфу. 

Сучасний контент на телебаченні сповнений 

словами…говорять… говорять. Усім відомо, що зараз ми 

живемо в епоху «постправди». Правда, як факт, уже нікого 

навіть не цікавить. Цікавить лише коментар до неї: що 

вважати правдою; як до цього ставитись. 

Люди втомилися самостійно думати і дуже вдячні за 

те, як  це їм розкажуть з «телевізора». А якщо ще 

запропонують багато варіантів, щоб був конкурентний вибір 

(як у крамниці) то кмітливий глядач сам вибере собі зручну 

«правду». Зрозуміло , що процесом вибору треба керувати. За 

допомогою першої опозиції – зображення – звук. Технологія 

давно існує. Винайшов її театральний режисер Всеволод 

Мейєрхольд. Розвинув і виробив міцну теорію його учень 

Сергій Ейзенштейн, яку виклав її у статті «Монтаж 
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атракціонів»: драматургічного та різко акцентовані перехід 

уваги глядача, методом використання різних каналів 

сприйняття: слухового, візуального, тактильного, смакового. 

(з акцентом на діаметрально протилежний до попереднього). 

Зрозуміло, що професіонали телебачення читали настанови 

класика. Як рекламні анонси власного контенту, телеканали 

використовують як відомі, так і оригінальні музичні 

фрагменти, що їх спеціально написано. 

Для ток-шоу «УКРАЇНСЬКИЙ ФОРМАТ» (Канал 

«News One») спеціально написано дуетний вокаліз. За 

експрес аналізом аудіоскладника, згаданого ток – шоу, 

прослідковується таке: 

- тема вокалізу править за пролог, що анонсує коло 

тем, які будуть обговорювати в ток-шоу. Музична тема 

відходить на другий план, поступаючись тексту, який читає 

журналіст за кадром. До студії входять гості. Починається 

обговорення, під  керівництвом ведучого – Василя 

Голованова – модератора обговорення. Ведучий пропонує 

телеглядачам інтерактивне телефонне опитування.  

Пропонується два варіанти відповіді. Увага глядача 

акцентується музичною темою вокалізу. Ця ж музична тема 

нагадує гостям, що термін обговорення збігає. Ця музична 

тема акцентує увагу на підсумках телефонного 

інтерактивного опитування. І так відбувається протягом 
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наступного обговорення подальших тем. Висновок – маємо 

повноцінного діючого персонажа в музичній темі.  

Так буває не в усіх ток-шоу. «УКРАЇНСЬКИЙ 

ФОРМАТ» ( Канал «News One» ) – приємний виняток. 

І про відкриті мікрофони в ток-шоу. Коли обговорення 

перетворюється на некерований галас тоді мікрофони 

відключаються і настає «німа сцена». Триває пауза. настає 

спокій і… 

Так працює – пауза – тиша ( Найвиразніший з усіх 

аудіоскладників). 

У репортажних новинах журналістських 

розслідуваннях маємо справу з відео, де окрім звуків мови, 

прийнятної та не дуже (всі неприйнятні й «погані слова», що 

несуть емоційне забарвлення й згадують статеві ограни, 

методично перекривають виразним «пі…пі…пі» ), маємо 

справу з шумом. Цей шум переконливо свідчить: відзняте 

відео є правдивим. 

Підробити відео – можна,але підробити звук і 

насамперед шум – дуже важко. Тут також існують система 

планів (крупний, середній, загальний і дальній.) Нажаль, 

ними нехтують тому, що на телебаченні дуже полюбляють 

прості образні узагальнення: знайома музична тема поряд з 

відео, де найцікавішим є природні або індустріальний шум. 
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І на закінчення, цілком можливий діалог, що завжди 

полишається за кадром.  

- Що, виєш , друже «режмонте»? (режисер монтажу) 

- Ой, вию брате, студенте!  

Наприклад чудова історія: «Про наглу смерть і 

чудесне воскресіння журналіста Євгена Бабченка». Як 

побачив я цю історію то шкірою відчув – брехня.  

Тому і висновок: як вертатимешся щовечора до дому, 

вмикай тільки світло…(і не вмикай телевізор) 
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Мета статті – на основі аналізу наукової літератури 

та завдяки вивченню історії документального кіно, 

удосконалення розуміння неігрового кіно та узагальнення 

наявного досвіду для подальшого мистецтвознавчого 

розгляду документальних фільмів пострадянського періоду. 

Постановка проблеми. Документальне кіно в процесі 

свого розвитку пройшло низку етапів, протягом яких 

змінювалося розуміння сутності та цілей цього різновиду 

кінематографа, який поєднує в собі мистецтво і 

журналістику. Домінуючі тенденції кінематографа зрідка 

збігаються з головними творчими досягненнями конкретного 

періоду, але вони відображають особливості державного 

устрою, культури глядацького сприйняття, розвитку 

технічного кіновиробництва, також кінопрокату. Тож, 

документальні фільми та напрямки, які належать здебільшого 

до кінематографа,  часто опиняються поза умовами прокату і 

подальшим розвитком. Така проблема актуалізує вивчення 

цієї проблеми і знаходить шляхи її розв’язання. 

Кіномистецтво – вид мистецтва, який за допомогою 

кінематографічної техніки, оперуючи рухомим зображенням і 

звуком, відтворює реальну дійсність у художніх і художньо-

документальних образах.  
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Основні види кіномистецтва: художнє кіно, 

документальне кіно, анімаційне кіно, кіно науково-

популярне. 

Кіно, зародившись наприкінці ХІХ століття, виникло 

під впливом потреби суспільства осмислити свою історію 

життя, Воно пройшло тривалий шлях становлення і змогло 

стати настільки соціально важливим. Так, ще на самому 

початку кіно розділилося на два види: фільми документальні 

та ігрові. 

Документальний фільм – це матеріальний об’єкт, у 

якому відображаються реальні факти, на відміну від вимислу,  

відображеному в ігровому кіно. Темою для документальних 

фільмів  найчастіше стають цікаві події, культурні явища, 

наукові факти і гіпотези, знамениті особи. Майстри цього 

виду кіномистецтва часто підіймалися до філософських 

висновків у своїх творіннях. Нині документальне  кіно  

увійшло в кіномистецтво  всього світу. 

Уже в перших фільмах братів Люм’єр чітко 

визначився поділ на документальні та ігрові фільми. 

Класичними прикладами документалістики стали хронікальні 

стрічки «Прибуття поїзда», «Вихід робітників з фабрики». 

Люм’єри започаткували тенденцію до створення 

документального кінематографа, тому що  в усіх їхніх 

фільмах було зафіксовано миттєвість реальної дійсності. З 
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усіх фільмів які показували брати Люм’єр на перших сеансах, 

тільки один був ігровим кіно – це комедійна мініатюра 

«Политий поливальник». У цьому фільмі вже була 

організація події, інсценування дій, а потім тільки фіксація їх 

на плівку. Уже надалі в практиці кіномистецтва 

сформувались окремі його види – хроніка, документальні, 

науково-популярні, навчальні, ігрові фільми, анімація. 

Термін «документальний» щодо такого виду кіно 

вперше запропонував Джон Грірсон (під псевдонімом 

«Кіноглядач») у рецензії на фільм Роберта Флаерті. 

Першопрохідцями  документального кіно по праву 

вважаються Дзиґа Вертов і Роберт Флаерті, вони змінили 

саму уяву про документальний фільм. 

Роберт Флаерті створив цікаву документальну стрічку 

«Нанук з Півночі» 1920 року. Автор повідомляє, що ідея 

створення кіно зародилась під час тривалого дослідження 

Півночі, яке Флаерті проводив за дорученням сера 

Вільгельма Маккензі 1910 – 1916 роками. У подорожах 

Флаерті супроводжували  троє ескімосів. Цей досвід дав 

можливість Робертові Флаерті вивчити їх життя  і відчути 

глибоку повагу до них. У вільний від дослідження час 

режисер працював над фільмом. Після багатьох труднощів: 

втрати баркасу та крейсерського човна – Флаерті вдалося 

створити чудове кіно, але фільму не судилося вийти на екран: 
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у Торонто згоріли всі негативи і Флаерті змушений був 

починати роботу спочатку. Він аж через дев’ять рокив знову 

поїхав на Північ, щоб відзняти фільм. 

Відзнята по-новому стрічка розповідає про життя 

Нанука (з мови ескімосів це означає – ведмідь) і життя його 

родини. Безлюдна земля, біла пустеля, безкрайні простори, 

кадри моря, криги вражають око своєю самотністю. Флаерті 

крупними планами показує Нанука, його родину: дружину 

Ніну та його діточок, захоплюючись ними. Чесні, відкриті, 

добрі – такими вони постають перед глядачем. Автор показує 

за допомогою кадрів життя та побуту цих людей. Нанук – 

«великий мисливець», він може нагодувати родину. Для 

нього не існує труднощів, він може спіймати моржа, 

побудувати із снігу «іглу», він перемагає холод і голод, 

маючи тільки ніж із кісток. Основний мотив творчості 

Флаерті – це пафос людини - переможця над стихією.   

Найкращим надбанням документального кіно є  талант 

великого художника документального кіно, російського 

кінорежисера Дзиґи Вертова, який був визнаний у всьому 

світі. Яскрава робота Вертова «Людина з кіноапаратом». 

Чергування загальних і крупних планів, зйомки з різних 

ракурсів, внутрішній монтаж – це все захоплює глядача, не 

даючи йому відірватися від екрана ні на хвилину. Дзиґа 

Вертов явив світовому кінематографу цікавий підхід щодо 
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створення інтересних з естетичного боку, документальних 

стрічок. «Спокійне споглядання», що його ми бачили в 

роботах Флаерті, відійшло на другий план кіномистецтва.   

Перші аматорські зйомки кіно були зроблені в Україні 

ще в 1896–1897 роках. Харківський професіональний 

фотограф А. Федецький зняв і показав у театрі хронікальний 

сюжет – перенесення чудотворної ікони Божої Матері з 

Курязького монастиря до Харківського Покровського 

монастиря. 

Головною цінністю на початку існування 

документалістики було показати глядачам, ці моменти, які 

вони самі побачити не змогли б.  Того  часу біля 90 % 

фільмів, які вийшли на екран були, документальними.  

Першими радянськими стрічками стають хронікальні, 

агітаційні та документальні фільми, перед якими поставлено 

завдання висвітлювати різні аспекти життя держави та 

подавати їх у відповідному комуністичному трактуванні. За 

твердженням кандидата політичних наук Київського 

національного університету культури та мистецтв Андрія 

Дорошенка у праці «Влада та Радянське кіномистецтво 20–

30-х рр. ХХ ст.: у пошуках виразності екранних образів» і 

праці Тетяни Самойленко «Особливості становлення та 

розвитку українського радянського кінематографа (1920–

1930-ті рр.)», за радянських умов документальне кіно було 
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перекваліфіковано в ідеологічного речника партії. На початку 

20 - х років і після Другої світової війни в документальних 

картинах акцент був поставлений на відновлення країни з 

руїн. Ці роботи є корисними, насамперед при вивченні 

документального кіно років Другої світової війни, це був 

приклад мужності радянського народу. Але  тоді 

документальні стрічки були типовими для радянських 

керівників витворами. В інтерв’ю Сергієві Буковському 

(Ізраїль Гольдштейн) у сучасному документальному фільмі 

«Війна – український рахунок» констатується такий факт, що 

операторам надавали вказівки з Москви, щоб вони не знімали 

кадри евакуації заводів і колгоспів. Московським 

керманичам хотілося бачити трофеї радянської армії, колони 

полонених німецьких військ – саме таки кадри  потрібні були 

для монтажу. 

Кінематограф тими роками широко використовувався 

для подальшого затвердження радянської влади та 

ідеологічного забезпечення її непопулярних кроків. Засобами 

кінематографа влада намагалася «переконати» селян у 

потрібності колективізації. Для сільського працівника кіно 

було цікавою розвагою. В агітфільмах світ був поділений на 

«своїх» і «чужих». Тож стає зрозумілим, чому такі стрічки 

викликали захват глядача своїм революційним змістом і дуже 

впливали на народ. На найвищому партійному рівні 
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ухвалювалися рішення, які фільми показувати, а які вилучати 

з прокату. 15 січня 1931 року в постанові Оргбюро ЦК 

КП(б)У зверталась увага «Українфільму» на «засміченість 

фільмотеки «шкідливими фільмами», особливо для сільської 

місцевості». Народному комісаріату освіти, як органу, що 

реалізував ідеологічну політику партії, пропонувалося 

переглянути фільмотеку та вилучити застарілі фільми, що 

вже не відповідають сучасним вимогам. 

Документальне кіно розкриває життя у вирі подій, у 

рухомому аспекті та безперервних змінах. У кінотеатрах 

глядачам показували ідеологічне документальне кіно, в 

основному репортажного типу, і глядач звик шукати в 

документальному кіно інструмент вилучення кривди і 

захисту єдино правильного шляху.  

 На відміну від майстрів ігрового кіно, майстрам 

публіцистики, майже, не вдавалося відмовитися від ролі 

«бійця партії на фронтах битв за комунізм».  1960 - ми тиск 

згори трохи послабшав, але 1970 – ми  документалісти знову 

були змушені «оспівувати режим». Типовою продукцією того 

часу були такі твори, як «Радянська Україна» (1972), «Розум, 

честь і совість епохи» (1977). 

Вершиною такого циклу «комуніст – патріот» став т/ф 

«Відродження» (1979) за книгою Л. Брежнєва, за що 
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українські кінематографісти були відзначені Державною 

премією України.   

Одним із явищ, що значно вплинуло на громадське 

життя в Україні, стала  1986 року аварія на ЧАЕС. Українські 

документалісти створили публіцистичний цикл фільмів на 

матеріалі однієї з найбільших в історії людства техногенної   

катастрофи. У фільмі «Чорнобиль: хроніка важких тижнів» 

(1986 р. реж. В. Шевченко) було зафіксовано драматичні 

моменти подолання наслідків аварії,  відображено людські 

аспекти надзвичайної ситуації.  

Українське документальне кіно пройшло низку етапів 

розвитку. Роль документалістики зростає з кожним роком.  

Документального кіно тривалий час не було на телебаченні, 

нинішні телевізійники почали знімати власні документальні 

стрічки. Незважаючи на суттєві зміни, проблема розвитку 

сучасної документалістики залишається поза увагою. 

Телеканали не готові до використання кінодокументалістики, 

тоді як стрічки російського та закордонного виробництва  

набирають популярності на кіноекранах. 

Але розвиток документалістики не стоїть на місті. 

Молоді режисери роблять все можливе, щоб донести власне 

бачення проблем до глядача, які потрібно розв’язувати, і  

шляхи їх розв’язання. За допомогою сучасних медіа глядач 

більше орієнтований на якісне документальне кіно. Сучасні 
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телеканали вже починають створювати власні документальні 

телепроекти, висвітлюють найактуальніши теми Голодомору, 

Другої світової війни, теперішнім проблемам суспільства. На 

сучасному етапі, починаючі з 1994 року український 

документальний кінематограф характеризується появою 

телевізійних документальних кіноциклів.  

За десятиліття свого розвитку, своєї праці кожен вид 

кіномистецтва накопичив десятки тисяч фільмів, віднайшов 

власну історію. Це робить різні види кіно цілком 

самостійними естетичними величинами. 

Сьогодні кінематограф – це індустрія, галузь 

економіки, яка приносить величезний прибуток розвиненим 

державам. З народженням телебачення кіно почало 

прогресувати. Один з видів кіномистецтва – це 

документальне кіно. Документальне кіно в простій, наочній 

формі розповідає нам з екрана про природу, про культуру, 

про історію і науку, тим самим поповнюючи нашу 

«скарбничку знань». У цьому полягає велика роль 

кінематографа, завдяки  якому людина отримує величезну 

кількість інформації, підвищує свій власний рівень культури, 

не витрачаючи на її отримання свій дорогоцінний час. 

Висновки: Отже, історія документального кіно 

складається з низки етапів, упродовж яких змінювалося 

поняття сутності й цілей цього різновиду кінематографа, що 
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поєднує в собі мистецтво і журналістику. Саме українське 

кіно стало початком виникнення світового кінематографа. 

Саме Україна представила світові перші документальні 

стрічки,  українськими винахідниками було започатковане 

кіномистецтво. Згадані в наукових джерелах факти указують 

на вагомість українського документального кіно в контексті 

світового кінематографа. Документальний фільм показує 

зображення реальних фактів і подій, з часом дедалі більшої 

цінності набувають ці кінокадри – самі по собі: як документи 

історії. Розвиток української документалістики тісно 

пов’язаний із телебаченням. Саме телебачення сприяє тому, 

що документальні стрічки знаходять свого глядача. 

Телебачення виступає провідним транслятором 

документальної продукції. Така форма трансляції 

документальних жанрів являється найпривабливим і  

доступним для масового глядача. 
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Виокремлено провідні риси короткометражного фільму як 

жанру кінематографа. Визначено широкий діапазон тем і 

мотивів, до яких звертаються представники сучасного 

аматорського кіновиробництва, підкреслено, що 

аматорський статус проаналізованих фільмів не завадив їх 

авторам повноцінно апелювати до загальнолюдських 

цінностей. 

 

Ключові слова: кінематограф, документальний фільм, 

короткометражний фільм, аматорський кінематограф, 

тема, мотив. 

 

Актуальність теми дослідження. Нині суттєвого 

розвитку набуло аматорське некомерційне кіно. Найчастіше 

незалежні режисери обирають формат короткого метру, 

оскільки він потребує значно менше витрат на створення 

фільму та його зведення до необхідних параметрів, мінімум 

декорацій та акторів.  

Багато в чому зазначена тенденція пов’язана зі 

стрімкою інтернетизацію соціуму та широкою доступністю 

інвентарю для зйомок. Зараз представники майже всіх верств 

населення, які прагнуть самовиразитися за допомогою кіно, 

мають змогу придбати необхідне обладнання в межах 

найбюджетніших варіантів. Для того, щоб зняти сучасний 
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короткометражний фільм, не завжди потрібна навіть 

відеокамера – можливості смартфонів забезпечують 

необхідний мінімум якості відеоматеріалу. А розвиток 

соціальних мереж і відеохостингів автоматично знімає 

питання щодо поширення готового кінопродукту. Аматорські 

кінофільми розміщують на безкоштовних інтернет-

платформах на кшталт Facebook чи Youtube, де за умови 

набуття популярності проект може приносити своєму 

творцеві пасивний прибуток від кількості переглядів. Відтак, 

актуальність обраної теми підкреслюється активним 

зверненням сучасних незалежних режисерів до жанру 

короткометражного кіно, а також необхідністю аналізу 

особливостей сучасних українських короткометражних 

аматорських фільмів. 

Огляд літератури. Проблема мови та образності кіно 

завжди привертала увагу як семіотиків, так і кінознавців. 

Різні аспекти цього питання висвітлені в дослідженнях                    

Л. Волкової, Є. Габриловича, В. Дьоміна, С. Лазарука,                      

І. Маневича, Л. Савенкової, Л. Фрадкіна, М. Ямпольського та 

ін. На Заході в середині 60-х років ХХ століття активно 

розвивався семіотичний підхід до кіномистецтва, який 

наприкінці ХХ століття посів провідне місце в кіноестетиці. 

Його перевага полягає в тому, що він дозволяє здійснювати 

порівняльний аналіз кіномови і мови літератури.  
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10–30-ми роками ХХ ст., тобто тоді, коли панувало 

німе кіно, активно обговорювалася проблема мови кіно                   

С. Ейзенштейном, Б. Ейхенбаумом, Ю. Тиняновим,                          

В. Шкловським. Особлива увага до цієї проблеми була 

прикута з появою звукового кіно (Б. Балаш, В. Пудовкін,                      

Р. Якобсон). 60–70-ми роками такі дослідники, як У. Еко                     

Ю. Лотман, К. Метц, активно обговорювали питання, що 

стосувалися нового напрямку кінознавства: семіотики кіно. 

Вони аналізували проблему сутності мови, типи знаків, 

зіставляли ці знаки з вербальними.  

Мета дослідження – розглянути особливості сучасних 

українських короткометражних фільмів. Означена мета 

окреслює необхідність виконання таких завдань: 

- проаналізувати жанрові ознаки короткометражного 

кіно; 

- охарактеризувати загальні тенденції розвитку 

українського короткометражного аматорського кіно в 

сучасних умовах; 

- визначити провідні риси поетики сучасного 

українського короткометражного аматорського кіно. 

Виклад основних положень дослідження. На думку 

багатьох людей, короткометражне кіно відрізняється від 

повнометражного тільки тривалістю фільму, яка частіше 
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становить від 15 до 20 хвилин, і тільки зрідка може 

збільшуватися до п'ятдесяти хвилин [10]. 

Хоча це тільки на перший погляд так, адже в обмежені 

часові межі короткометражного фільму потрібно вмістити 

весь комплекс глядацьких переживань та емоцій, нарівні з 

повнометражним кіно. Тому короткометражне кіно, з 

художньої точки зору, можна визначити і як окремий вид 

мистецтва створення кіно, так і як окремий вид 

кінематографа. Його друга назва, яка широко 

використовується громадськістю, «кіномініатюра» [5]. 

Перш ніж заглиблюватися в опис даного виду 

кіномистецтва, звернемося до його визначення. Отже, 

короткометражне кіно з французької мови перекладається як 

короткий метр і є самостійним розділом кіномистецтва, що 

вивчає мистецтво створення короткометражного фільму [9]. 

Спочатку ігровий напрямок кінематографа був 

короткометражним, до того ж значна частина відомих 

кінорежисерів починали свою кар'єру саме з 

короткометражних фільмів, оскільки витрати на їх створення 

були набагато меншими, ніж у повнометражного відповідно. 

Процес зародження задуму майбутнього 

короткометражного фільму є найпершим, а тому і 

найважливішим етапом. Необхідно проаналізувати глобальні 

ідеї, цікаві теми. Ідея фільму повинна добре поєднуватися з 
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обраним жанром, бути підкріпленою цікавими деталями і 

подробицями, привернути увагу глядача. Фільм повинен 

розкрити щось нове, важливе, хвилююче або те, що інтригує, 

причому думки, викладені у фільмі, повинні бути показані 

лаконічно, досить ясно і зрозуміло.  

Творчий процес наявний в тій чи іншій формі при 

створенні будь-якого екранного твору. Однак авторський 

задум при цьому може бути надзвичайно різним. Існують 

також чинники, які перебувають за межами мистецтва, але 

нерозривно пов'язані з ним: наприклад, оператор виявився 

дальтоником або в день зйомки йшов проливний дощ. 

Урахувати це неможливо, але режисер, розповідаючи про 

фільм, може розповісти про найнепередбачуваніше [3]. 

Авторські амбіції також обмежуються фінансуванням. Чим 

менше моментів з низки зазначених вище закладені як 

чинники залучення глядацької уваги, тим менше варто 

розраховувати на широку аудиторію [2, 268]. 

Авторська завершеність, як монографічна (автор пише 

або малює сам), так і композиційна (розробка композиції, 

колажу) є характеристикою результату творчого процесу, що 

формує самостійну елементарну естетичну цінність, 

незалежно від обсягу і тривалості [1]. Будучи формою 

самоорганізації, творчий процес сполучає релаксацію 

свідомості людини з виявленою стабілізацією ритмів його 
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мозку. У дійсності редактор і режисер для полегшення 

сприйняття стрічки глядачем розмежовують суцільний 

екранний текст заставками і перебивками (іноді на власний 

суб'єктивний розсуд) [4, 454]. 

У короткометражному кіно виділяють такі специфічні 

риси: 

1) Екранність – здатність передавати повідомлення-

текст у комунікативній системі «автор-глядач» у формі 

рухомого зображення, супроводжуваного звуком. Завдяки 

екрану телевізійні образи сприймаються безпосередньо-

чуттєво, а тому доступні широкій аудиторії [5]. 

2) Достовірність – головна риса короткометражного 

кіно. Справжність історії, записаної на носій, живі, 

непідробні емоції героїв – це ті чинники, що роблять 

короткометражне кіно таким безпосереднім і зрозумілим 

жанром зі значним авансом довіри глядача. Безпосередність 

створює у глядача психологічну установку на «ефект 

присутності», на особливу довіру до фільму в цілому. 

Завдяки такій установці навіть попередньо зафіксована 

передача часто сприймається багатьма глядачами як 

повідомлення, що, безумовно, є достовірним. Достовірність 

або реальність визначають наступну специфіку [7]. 

3) Некерованість – тобто відсутність можливості 

вплинути на розвиток сюжету, за сценарієм фільм може бути 
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присвячений будь-чому, але життєві умови, персонажі 

можуть перенаправити розвиток історії в інше річище. 

Відсутність постановки, можливості скоригувати 

перетворюють аматорське короткометражне кіно в 

хаотичний рух, тому тут важливий або певний вплив 

режисера, або, навпаки, його гнучкість, аби вчасно 

реструктуризувати сюжет, жанр тощо. 

4) Невербальність – кінофільми, як і будь-які 

аудіовізуальні твори, мають важливу особливість: їх зміст 

виражається безпосередньо авторами і героями подій, 

живими людьми зі всією сукупністю їх особистісних 

характеристик, вплив повідомлення на аудиторію 

посилюється (або навпаки, зменшується) властивостями 

особистості автора. Кіноглядачі не завжди можуть пригадати, 

що саме говорив той чи інший герой з екрана, проте охоче 

розмірковують про те, який він, які мотиви його появи і 

ставлення до аудиторії. Це називається невербальною 

інформацією, тобто несловесною [6]. 

5) Самоідентифікація. Герой у кадрі служить для 

глядача передусім орієнтиром у строкатому світі. Ще вищий 

рівень персоніфікації виникає, коли головний герой історії 

виступає як учасник екранної дії. Немов герой з казок і міфів, 

він стає об'єктом співчутливої ідентифікації, тобто глядач 

починає йому співпереживати. Персоніфікація або 
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ідентифікація – один з чільних принципів кінодраматургії, 

оскільки особистість героя і особистість автора, включені в 

зміст повідомлення, дозволяють зробити його яскравим і 

незабутнім. Оскільки людина була і залишається 

найцікавішим явищем для іншої людини (на цю тему 

висловлювалося багато класиків літератури і дослідників 

мистецтва), асоціація себе (глядача) з героєм фільму, історії – 

це головний зв'язок між глядачем і твором. Якщо його не 

вдасться налагодити, то й фільм залишиться непоміченим 

[10]. 

Розбираючи специфіку, постає можливим 

стверджувати, що для короткометражного кіно необхідні: 

а) чільна ідея режисера, що проходить лейтмотивом у 

всьому фільмі; 

б) реальна чи реалістична історія з життя; 

в) живий герой; 

г) уміння оперативно маніпулювати матеріалом, що 

постійно змінюється, перебуває в русі; 

д) сценарій – зрозумілий і короткий. Сценарій для 

короткометражного фільму багато в чому повинен бути 

схожий на анекдот, коли з зав'язки історія перевертається з 

ніг на голову в розв'язці. Або ж це повинна бути така історія, 

яка встигла б за такий короткий час висловити ідею автора 

[9]. 
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Розглянемо окремі вітчизняні аматорські кінострічки 

останніх років, щоб сформувати цілісне уявлення про 

сучасний стан справ у цій галузі та перспективи її розвитку. 

2016 року побачила світ короткометражна робота 

режисера Павла Острикова з Києва «Голден лав». Зазначена 

кінострічка містить апеляції до розкриття внутрішнього світу 

людини. Інтрига в ній зав’язується з перших же кадрів і 

тримає увагу глядача протягом усього часу, хоча й 

супроводжується гумористичним, іронічним поглядом 

авторів на життєві ситуації. 

Головний герой стрічки, Віктор, приїздить на 

мотоциклі до провінційного Будинку культури. Він 

пробирається всередину, після чого глядач розуміє, що 

чоловік просто хоче знайти своє кохання на зустрічі клубу 

«Кому за 30». У стрічці яскраво передано переживання 

Віктора, його скромність і нерішучість. Досить талановито 

розкриті жіночі образи, зокрема, йдеться про таких 

персонажів, як Люба, Світлана й Тамара. Крупні плани облич 

головних героїв, їх напівпосмішки та очі демонструють 

читачеві, що пара склалася, проте це ще не точно. На заваді 

всьому – природна скромність і мовчазність героїв фільму, 

що формує головну інтригу кінотвору – чи підуть закохані 

одним шляхом, чи ж їх шляхи знову розійдуться, щоб більш 

ніколи не перетнутися.  
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Наступним розглянемо фільм, що є переможцем 

номінації «Найкращий аматорський фільм» 2016 року 

фестивалю «Кінокіммерія» – стрічку «БаБкоМАТ» режисера 

Андрія Богуна. У ній режисер уміло і з добрим, тонким 

гумором продемонстрував реалії сучасного життя, коли 

інноваційні технології та процеси не просто заповнюють 

побут, а брутально вдираються в нього, руйнуючи усталений 

спосіб життя людей похилого віку. Прикладом цього є історія 

головної героїні «БаБкоМАТу» – пенсіонерки Тамари 

Павлівни, якій листоноша замість звичної пенсії готівкою 

приносить незрозумілу пластикову картку. Стареньку 

відверто лякає як перспектива підпису необхідних паперів, 

так і потреба користуватися банкоматом, із яким вона до того 

жодних справ не мала.  

Образ банкомату режисером уведено до структури сну 

головної героїні, що сприяє підсиленню психологічного 

ефекту. Сон про банкомат – це нічний жах, де акцентовані 

душевні коливання Тамари Павлівни. Слід зазначити 

використання макрозйомки – так, зокрема, зумисне 

збільшеним планом узяті окремі зони банкомату, а також 

черга. Учасники черги налаштовані відверто насторожено й 

неприязно до бабусі, оскільки кожен з них має власні справи 

й кудись поспішає. Конфлікт старого покоління і технологій 
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у розкритті Андрія Богуна постає актуальною проблемою 

сьогодення.  

Розглянуті вище фільми, попри свій аматорський 

статус, були представлені у відповідних розділах 

фестивальних програм, тобто отримали розголос серед 

глядачів. Для максимальної ж повноти образу сучасного 

аматорського короткого метру в українських умовах слід 

проаналізувати стрічки, які не були учасниками навіть 

тематичних кінофестивалів. 

Зокрема, короткометражний фільм Романа Шаронова 

«Пригоди панотця Антонія» демонструє глядачеві 

особливості гуртожиткового побуту та дозвілля студентів 

українського відділення Донецького національного 

університету в довоєнні часи. В усталений розпорядок вечора 

студентства вривається таємнича постать у чорному – 

панотець Антоній, який із старенькою Біблією та віником, 

змоченим «святою» водою, ходить з кімнати в кімнату, 

співаючи спотворені тексти християнських псалмів, аби 

змусити молодь відволіктися від щоденної рутини. У 

більшості кімнат його зустрічають доброзичливим сміхом, з 

решти кімнат або женуть, або просто не відчиняють двері. 

Автори короткометражної стрічки ставили перед собою мету 

показати залежність людини від щоденних звичок, 
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нездатність до сприйняття нового та незвичайного, вузькість 

світогляду, закликати до нового погляду на звичні речі.  

Висновки. Отже, ідейно-естетична палітра сучасного 

українського короткометражного аматорського кіно 

виокремлюється суттєвою проблемно-тематичною 

розмаїтістю. Автори некомерційного кінематографа 

апелюють до вічних питань – любов, байдужість, зневіра, 

добро та зло. Проаналізований контент дозволяє дійти 

висновоку, що аматорське кіновиробництво варте пильної 

уваги з боку мистецтвознавців, культурологів, діячів сфери 

кіно, оскільки є перспективним напрямком розвитку 

кіномистецтва в сучасних умовах медіаконвергенції та 

масовізації соціальних мереж. 
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