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млрд грн, або 54,2% – на підприємства – більше 1000 чо-
ловік, 3,1 млрд грн (38,8%) – на підприємства – від 1000 
до 5000 працюючих. У розрізі напрямів проведених ін-
новацій більшу їх частку 4,97 (62,6%) було витрачено на 
придбання машин та обладнання. 

ВИСНОВКИ

З 52 найбільших підприємств (більше 5000 працю-
ючих) 30, або 57,7% займалися інноваційною діяльністю, 
від 1000 до 5000 – 37,1%, 500 – 1000 – 31,9%, 250 – 500 – 
18,7%, 100 – 250 – 14,9%, 50 – 100 – 11,9%, дрібні менше 
50 чоловік – тільки 6,2%. Тому очевидно, що ефектив-
но і широкомасштабно займатися впровадженням до-
сягнень науково-технічного прогресу, реалізацією дов-
гострокових науково-технічних програм, розробкою і 

Таблиця 4

Группування промислових підприємств за розмірами та обсягами фінансування впровадження інновацій у 2009 р. 
(тис. грн)

Чисельність 
працюючих, 

осіб
Усього

Напрями проведених інновацій

Внутрішні 
НДР Зовнішні НДР

Придбання 
машин та об-

ладнання

Інші зовнішні 
знання Інші

Промисловість 
України, всього 7949907,9 633343,8 213365,4 4974742,9 115915,4 2012540,4

Менше 50 101372,0 925,4 2978,6 93176,3 1014,4 3277,3

50 – 99 108367,4 8811,2 5994,4 75931,3 1916,6 15713,9

100 – 249 902569,9 43270,8 15450,0 708761,3 5771,7 129316,1

250 – 499 538676,5 17138,8 7356,6 401750,4 37870,6 74560,1

500 – 999 1992868,9 64261,1 19241,3 727552,1 3330,5 1178483,9

1000 – 4999 3088020,4 216343,1 109532,9 2155712,5 60441,6 545990,3

5000 і більше 1218032,8 282593,4 52811,6 811859,0 5570,0 65198,8

впровадженням нової, ресурсозберігаючої технології, 
можуть тільки великі спеціалізовані підприємства.      
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Інформаційне середовище, а зокрема сучасні мас-
медіа, значною мірою нівелюють соціокультурне 
відтворення окремої особистості, орієнтуючи її на 

масове споживання створюваних стереотипів, що під-
риває основу індивідуальності. Таке явище найбільш 
характерне для підліткової аудиторії, яка дедалі частіше 
стає заручником «електронного павутиння». Молодь 
часто йде у комп’ютерний світ у пошуках утамування ін-
формаційного голоду, анонімності, віртуальної свободи 

і нових форм самовираження. При цьому руйнуються 
усталені сімейні зв'язки, які контролювали всі етапи со-
ціалізації дитини. Втрата інститутом сім'ї своєї виховної 
функції та послення негативного впливу медіаінформа-
ції й зумовили актуальність теми дослідження, яка зна-
йшла своє часткове відображення у працях А. Гриценка, 
В. Клименка, Л. Кулагіної, О. Петрунько, М. Романіва, 
Л.Чорної та ін.

Мета статті полягає в аналізі факторів негативно-
го впливу засобів масової інформації на формування осо-
бистості підлітків та стан сімейних взаємовідносин.

Добре відомо, який величезний вплив на вихован-
ня особистості має читання книжок (казки, легенди), 
дитячі ігри, інформація, яку отримує дитина від батьків 
з перших днів свого життя. Саме в цьому інформаційно-
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ігровому полі формуються ключові підвалини психоло-
гії людини: стереотипи поведінки, уміння спілкуватися, 
діяти, а також фобії, самообмеження, здатність керувати 
власною агресивністю, стримувати інші негативні проя-
ви тощо. У більшості сучасних сімей діти часто обділені 
батьківською увагою. Якщо обоє батьків не хочуть по-
ступатися своїми професійними інтересами, то, зайняті 
на роботі, завантажені домашніми справами, вони мен-
ше часу приділяють дітям. Залишки вільного часу з’їдає 
телевізор. Так, за даними закордонних фахівців у Фран-
ції кожна четверта сім'я має по два телевізори. У США 
в кожній п'ятій квартирі нараховується три апарати, а в 
Японії навіть 4 телевізори в одній квартирі вже не рід-
кість. Спільний перегляд телепередач – нерівноцінний 
еквівалент спілкування і навіть не замінює спільного 
відвідування кіно чи театру.

Маленька дитина, ще не вміючи говорити, три-
мати ложку, фіксувати увагу на чому-небудь, завмирає, 
коли по телевізору йде реклама. Тому що яскрава ру-
хома картинка приваблює і приковує її до екрану. Ста-
тистика сьогодні є доволі невтішною: половина дітей 
дивляться телепередачі без усякого вибору і винятків, 
чверть дітей віком від 6 до 10 років дивляться ті самі 
телепередачі від 5 до 40 разів підряд, 35% дітей цього 
віку при визначенні рейтингу використання вільного 
часу на перше місце поставили перегляд телепередач, 
виключивши при цьому заняття спортом, прогулянки 
на повітрі, спілкування з родиною [4]. За даними дослід-
ників (І. Черезова, Д. Салюк), вітчизняний підліток у се-
редньому проводить біля телевізора 3 – 5 годин на добу 
(для порівняння: польський підліток дивиться телевізор 
2 – 4 години на добу, у вихідні – до 5 годин. У США діти 
віддають телепрограмам більше часу, ніж навчанню.  
У Швеції учні впродовж 10 років навчання проводять 18 
тисяч годин перед телевізором) [6]. Телевізор дає дитині 
більше інформації, ніж батьки, друзі чи вчителі, і часто 
діти довіряють їй не менше, а то й більше, ніж рідним і 
близьким.

Порушення соціальної адаптації та недостатня 
увага з боку батьків роблять віртуальний світ 
найбільш бажаним для дитини. У науковому обі-

гу з'являється нове поняття «юнацької субкультури», що 
має постійний набір компонентів – специфічні цінності 
і норми поведінки, смак, одяг і зовнішній вигляд, тобто 
своєрідні стереотипи, які пропагуються з телевізійних 
екранів та доволі часто підхоплюються молоддю.

Так, учені довели, що телебачення налаштовує ма-
люків на пасивне сприйняття дійсності. Тобто телевізор 
виховує особистість з низькою трудовою активністю і 
майже без творчого потенціалу. За висновками вчених, 
10 годин телесеансів на тиждень зменшують творчий 
потенціал дитини на одну-дві години на день – майже 
наполовину. А дитина, що дивиться телевізор більш як 
годину на добу, може втратити 90% соціальної активнос-
ті [1, с. 93].

Сучасні мультфільми позбавлені у більшості ви-
падків позитивного змісту, адже уже самі образи муль-
типлікаційних героїв (страшні монстри) не містять 
духовно-етичного та морального наповнення, гальму-

ють фізичний розвиток дитини та надають далеко не ес-
тетичні зразки поведінки. Відходять у далеке минуле ра-
дянські анімаційні фільми, у яких були закладені вихов-
ні поведінкові норми, що сприяли розвитку структури 
суспільних цінностей. Молодіжна глядацька аудиторія 
надає перевагу гіршим зразкам західної моралі – низь-
копробної в художньому і змістовому сенсі продукції 
кіно- і відеоринку: бойовикам, комедіям, розважальним 
шоу, жанровим комп’ютерним іграм тощо. Уникнути 
впливу телевізора практично не можливо. Діти сприй-
мають телебачення як канал інформаційний і канал ко-
мунікативний, що вирішує проблеми, які їх цікавлять.

Екранні медіа значно ефективніше починають 
впливати на глядача, ніж традиційні друковані тексти 
(преса, книги). Українські книжкові маганизи практично 
заполонили оповідання про Гаррі Потера, в той час як 
казки про «Колобка», «Івасика телесика» та ін. стають 
не затребуваними. Шкідливість непомірного споживан-
ня аудіовізуальної інформації робить дітей байдужими 
до людських страждань і веде до руйнації закладеної 
пращурами культури. 

Соціологічні опитування останніх років фіксують 
такі результати1: у бюджеті вільного часу моло-
ді книга займає лише п'яте місце, переважають 

сучасна музика, спілкування, телебачення, заняття за 
інтересами. У загальному обсязі читання старшокласни-
ків класична література лише займає 4,5%. Відчуження 
молоді від книги – це тривожний симптом. За словами 
французького просвітителя Дені Діро, «коли люди пере-
стають читати, вони перестають міркувати». На сьогод-
ні ми стикаємося з таким доволі серйозним фактом, як 
повна відсутність у дітей інтересу до читання. Причина 
такого явища криється в тому, що починає формуватися 
покоління, «яке не читає книжок», а дивиться телевізор. 
Високорозвинена індустрія розваг надає молоді широ-
кий спектр можливостей щодо проведення дозвілля, 
тому приділяти серйозну увагу читанню може лише той, 
хто з дитинства орієнтований на це, і сьогодні для при-
кладу в Америці, налічується до 70% осіб, які, одержавши 
середню освіту, в подальшому майже нічого не читають.

Наступним чинником шкідливого впливу на під-
ростаюче покоління є поява комп’ютерних техноло-
гій, які викликають значний інтерес молоді. Поняття 
«інтерактивність», «мультимедіа», «Інтернет» знайомі 
практично кожному школяреві. Активність і допитли-
вість молодіжної аудиторії у знайомстві з новими тех-
нологіями засвідчує їх випередження батьків у технічній 
освіченості. Так, за даними інформаційних технологій і 
способів навчання національної академії педагогічних 
наук України 300 опитаних студентів, які вчаться у Ки-
єві, на запитання: «Коли вперше Ви сіли за комп'ютер» 
дали такі відповіді (рис. 1).

Згідно з дослідженнями останніх років, за необхід-
ною інформацією учні й студенти звертаються до Все-
світньої павутини значно частіше, ніж до книг, навчаль-

1 Соціально-психологічні механізми впливу засобів масової 
інформації [Електронний ресурс]. – Спосіб доступу http://
textreferat.com.ua/referat2.php?id=8894&p=3
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них посібників. Не секрет, що сьогодні українським 
школярам зробити домашнє завдання – не проблема. 
Якщо батьки підключили комп`ютер до мережі Інтер-
нет, варто лише знайти потрібну інформацію, натиснув-
ши клавішу. Це породжує чергову проблему – школярі 
та студенти просто перестають мислити. Негативною 
стороною перебування підлітків в Інтернет мережі слід 
вважати комунікативну девіацію та ризик зіткнутися 
з онлайн-загрозами: онлайн-насиллям, шахрайством, 
пор нографією тощо. Більшість молодих людей, шукаючи 
додаткову свободу та можливості подолати певні забо-
рони, реєструються у приватних чатах і спілкуються на 
будь-які теми, видаючи себе за дорослих. Хлопці в цьому 
віці надають перевагу всьому, що виходить за межі до-
зволеного: брутальний гумор, насильство, азартні ігри, 
еротичні та порносайти. Дівчатам, які мають заниже-
ну самооцінку, подобається розміщувати провокаційні 
фото, вони схильні на фривольні розмови, видаючи себе 
за дорослих жінок, у результаті чого стають жертвами 
сексуальних домагань.

Рис. 1. Результати моніториногово дослідження НАПНУ

За даними «Центру цифрових технологій майбут-
нього», 25% дорослих стурбовані тим, що їхні діти про-
водять в Інтернеті забагато часу, 53% вважають кіберзло-
чинність реальною загрозою, а 63% висловлюють схви-
льованість через спілкування їхніх дітей у віртуальних 

співтовариствах, що лякають сучасних батьків так само, 
як попередні покоління бачили загрозу в негативному 
впливі «вулиці» на дітей. При цьому 46% користувачів 
всесвітньої мережі, які належать до молодіжної аудито-
рії, особисто зустрічалися зі своїми віртуальними знайо-
мими [3, с. 4]. Оприлюднені результати всеукраїнського 
соціологічного дослідження «Знання та ставлення укра-
їнців до питання безпеки дітей в Інтернеті» опитаних 
підлітків фіксують доволі невтішні результати (рис. 2).

Мережа дає змогу почуватися більш розкутими, 
ніж в реальному житті, не відчуваючи майже ніяких об-
межень. Це розширення можливості абстрагуватись від 
психологічних проблем реального світу, дати вихід емо-
ціям, цікаво провести час, спілкуючись з друзями, а не у 
родинному колі. Крім того, це додаткова можливість для 
розваг. Мова йде про комп’ютерні ігри (зокрема онлай-
нові), які викликають звикання чи навіть залежність. 
Стирається межа між реальністю та ілюзією, не контро-
люється кількість затраченого часу, зменшуються со-
ціальні контакти, посилюється соціальна дезадаптація. 
Такі життєво необхідні блага, як прогулянки на свіжому 
повітрі, заняття спортом, здоров'я відходять на другий, 
а то й останній план.

Найбільша небезпека у тому, що комп'ютери за-
міняють дітям батьків, а точніше, те спілкування, яко-
го батьки не хочуть чи через свою зайнятість не мо-
жуть дати дітям. Місце батьків біля дитини займають 
комп'ютерні ігри. І часто це буває вигідно самим татам і 
мамам. Комп'ютер позбавляє їх необхідності відповіда-
ти на надокучливі дитячі питання, обмежує вплив вули-
ці на дитину (адже дитя не тиняється казна-де). Більше 
того, батьки вважають комп'ютер своїм союзником, адже 
варто просто сказати: «Виконаєш домашнє завдання – 
дозволю пограти за комп'ютером», і дитина слухняно 
сідає за уроки. Але часто часу перебування чада перед 
монітором, а також змісту ігор, які обирає дитина, ніхто 
не контролює [2].

ВИСНОВКИ
Якщо суспільство хоче уберегти дітей від мульти-

медійної залежності, воно мусить насамперед впливати 
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1

готові переслати свої фотографії незнайомцям
без вагань погоджуються повідомити інформацію про себе та родину
періодично потрапляють на сайти для дорослих
побачивши в інтернеті рекламу алкоголю або тютюну, робили спроби їх придбати

Рис. 2. Результати всеукраїнського соціологічного дослідження «Знання та ставлення українців до питання безпеки 
дітей в Інтернеті»
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на батьків, адже саме на родині лежить обов’язок ство-
рити умови, в яких незріла особистість зможе сформу-
ватися і стати на ноги. Комп'ютер і телебачення, мульт-
фільми та інше – це тільки лише допомога батькам у 
розвитку малюка, але ні в якому разі не можна розгля-
дати їх як повну альтернативу батьківському увазі.       
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Еволюція людської цивілізації в XX столітті пере-
конливо підтверджує той факт, що головним чин-
ником стійкого економічного розвитку країни 

є науково-технічні інновації, або комерційне застосу-
вання нових, продуктивніших технологій, які істотним 
чином змінюють об'єми і якість виробництва і спожи-
вання. Стержневим блоком економічної політики усіх 
розвинених держав є інноваційна політика, сприяння 
діяльності підприємців-інноваторів, які визначають 
здатність національної економіки до інноваційного роз-
витку, ефективного використання новітніх технологій.

Проте проблеми, пов’язані з регуляцією іннова-
ційної діяльності, її правове та законодавче підгрунтя з 
урахуванням специфічних особливостей сучасного ета-
пу розвитку країни є досить не ідеальними і потребують 
суттєвого аналізу і доробки.

Існує цілий комплекс чинників, що впливають на 
ухвалення рішення про інвестування,: політико-еко-
номічні, соціальні, ефективність виробництва, можли-
вість доступу на інші ринки і ін.

Сфера створення інновацій нині регулюється за-
конами України «Про інноваційну діяльність», «Про 
наукову і науково-технічну діяльність», «Про наукову 
і науково-технічну експертизу», «Про спеціальний ре-
жим інвестиційної та інноваційної діяльності техноло-
гічних парків», «Про пріоритетні напрями інноваційної 
діяльності в Україні», «Про інвестиційну діяльність», 
«Про охорону прав на винаходи і корисні моделі», «Про 
охорону прав на знаки для товарів і послуг», «Концеп-
ція науково-технологічного та інноваційного розвитку 

України», «Про державне регулювання діяльності у сфері 
трансферу технологій» та іншими законами в патентно-
ліцензійній сфері, законами про створення спеціальних 
(вільних) економічних зон і територій пріоритетного 
розвитку, законами з питань оподаткування тощо.

Основні етапи нової інвестиційної політики Украї-
ни закладені в Постанові КМ України від 1 червня 1996 р.  
№ 384, якій затверджено «Концепцію   регулювання ін-
вестиційної діяльності» Президента України «Про захо-
ди щодо реформування інвестиційної політики в Украї-
ні» діяльності в умовах ринкової трансформації еконо-
міки«, Указі від 18 липня 1996 року і ряду інших.

Одним з ключових документів, які регулюють 
управління інноваційною діяльністю, є Закон 
України «Про інноваційну діяльність». На наш 

погляд, закон має як позитивні, так і негативні моменти. 
Щодо позитивних сторін закону:

по-перше, закон визначає форми державної під-
тримки суб'єктів інноваційної діяльності, а саме:

 повне чи часткове (до 50% необхідних кош тів) 
державне інвестування пріоритетних інно ва-
ційних проектів;

 надання гарантій комерційним банкам, які кре-
дитують пріоритетні інноваційні проекти;

 державне страхування інноваційних проектів;
 надання виконавцям інноваційних проектів 

піль гового кредитування;
 компенсація відсотків, які виплачено фінан-

сово-кредитним установам за кредитування 
інноваційних проектів.

По-друге, суб'єкти інноваційної діяльності мають 
право на пільги, а саме:

 половину непрямого податку (податок на дода-
ну вартість) за реалізовану продукцію, виконані 
роботи та надані послуги за інноваційним про-
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