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Дотримання професійних стандартів провідними медіа України у
виборчій парламентській кампанії 2014 р.
Академія української преси за участі вчених Інституту соціології НАН України
з 2002 р. здійснює проект моніторингу політичних новин провідних українських медіа. У
парламентській виборчий кампанії 2014 р. об’єктом вивчення були новини прайм-тайму
провідних українських телеканалів. Вони були обрані тому, що за даними опитувань Інституту соціології НАН України, для більшості населення саме вони є основним джерелом інформації про події в країні та за кордоном. Також були додані новини 5-го каналу та Першого
Національного, через те, що перший належить Президенту України П. Порошенку, а другий
є у державній власності.
Метою дослідження було визначення стану й динаміки політичного змісту новин
провідних українських телеканалів у період виборчої кампанії 2014 р. Всього за період кампанії було проведено сім хвиль дослідження. У вибірку кожної хвилі входила одна програма
новин кожного каналу в прайм-тайм протягом тижня дослідження. Це ТСН (1+1) – випуск
о 19-30; Подробности (Інтер) – 20-00; Репортер (Новий канал) – 19-00; Час новин (5-й канал)
–
19-00; Факти (ICTV) – 18-45; Вікна (СТБ) – 22-00; События (Україна) – 21-00; Підсумки дня (Перший Національний) – 21-00. Програми записувалися у цифровому форматі
на обладнанні Академії української преси та опрацьовувалися спеціально навченою групою
з шести кодувальників. Перед кожною хвилею дослідження для них проводився окремий
тренінг. Дослідження проводилося методом контент-аналізу аудіовізуальної інформації. Цей
формалізований метод дозволяє отримувати дані з високою мірою надійності. У даному випадку, коефіцієнт надійності методики склав 85-95% (для різних категорій аналізу).
Основними показниками дослідження були обрані 1) ступінь збалансованості
інтерпретації подій; 2) рейтинг уваги до політичних суб’єктів/оцінки політичних суб’єктів;
3) доступ політиків до новинного ефіру (обсяг синхрону); 4) типи новинного мовлення.
Фінансували проект програма У-Медіа Інтерньюз Нетворк (за грант Агентства
США з міжнародного розвитку (USAID)) та Міжнародний фонд Відродження..
Розглянемо результати останньої хвилі дослідження. Отже, контент-аналіз новин
другого тижня жовтня (сім днів до голосування) дав такий результат:
• 64% новинного потоку на другому тижні жовтня − політичні новини в Україні
(на четвертому тижні вересня 54%, на другому тижні вересня 55%). Разом з міжнародними
новинами, пов’язаними з Україною – це 71% усього потоку;
• 10% повідомлень – з декількома точками зору на події (на четвертому тижні
вересня 12%, на другому тижні – 9%, у травні 11%, у квітні 21%);
• війна на сході України є найчастіше згадуваною подією як головна тема повідомлень. Вибори до ВР як головна тема присутня у 13% повідомлень (наприкінці вересня – у
4% новин);
• легітимність виборів не ставиться під сумнів;
• зросла, порівняно з вереснем, увага до партій та політиків;
• лідери уваги серед інститутів − силові структури, серед політичних об’єднань −
Опозиційний блок і ВО Батьківщина;
• дисбаланс уваги на користь влади: увага до представників правлячої коаліції
у 6.5 рази більша за увагу до опозиції. Найбільша частка уваги до представників Народного
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фронту, Опозиційного блоку, Блока П. Порошенка;
• частка синхрону представників влади у 3.4 рази більша за частку синхрону
представників опозиції. Найбільша частка прямої мови у представників Опозиційного блоку,
Народного фронту, Блоку П. Порошенко.
А тепер більш доклано.
• На другому тижні жовтня 64% повідомлень новинних програм стосувалися
політичних подій в Україні (на четвертому тижні вересня 54%, на другому тижні 55%). Найбільше
їх на ТРК “Україна” (78%) та ICTV – 77%, найменше на СТБ (52%) та 5-му каналі – 56%.
• Війна на сході України – найчастіше згадувана головна тема повідомлень –
28% (наприкінці вересня 28%, на початку 35%). 21% – внутрішня державна політика, діяльність органів влади, 13% - вибори до ВР. Частка репортажів із східних областей склала 43%
новинного потоку (у вересні 42% та 44%).
• Вибори до ВР як головна тема фігурують у 13% повідомлень і у 7% як додаткова тема (наприкінці вересня відповідно 4% та 3%). Найчастіше про них говорилося в
новинах Інтера (25%) та ICTV – 23%. Якщо вибори є головною темою, то у 97% випадків
про легітимність виборів взагалі не згадується (наприкінці вересня 94%), а якщо вибори є
додатковою темою, то таких 94% повідомлень (у вересні 85%).
• З боку України серед учасників конфлікту найбільша увага до держави та її
органів (36%, наприкінці вересня 31%) та збройних сил (32%, наприкінці вересня 34%). З
боку іншої сторони – до Росії та її керівних органів (12%, на четвертому тижні вересня 15%,
на другому тижні вересня 23%), до цивільного населення східних областей – 11% та до озброєних формувань ДНР та ЛНР – 10% (наприкінці вересня 11%).
• Серед учасників конфлікту позитивно оцінюються громадські організації та
волонтери України (18%, наприкінці вересня 22%), збройні сили України (8%, на четвертому
тижні вересня 11%), а негативні та іронічні оцінки найчастіше адресовані державним органам
України – 29% (наприкінці вересня 26%). Цивільне населення на сході оцінюється переважно
нейтрально (98%, у вересні 93%), а незаконні озброєні формування (92%, у вересні 87%),
ДНР, ЛНР, Новоросія (87%, у вересні 79%), Росія та її державні органи (74%, у вересні 74%),
ЗС Росії (85%, у вересні 59%) – переважно негативно.
• 10% повідомлень в цілому були з декількома точками зору (на четвертому тижні вересня 12%, на другому тижні того місяця 9%). Найбільше їх на СТБ – 18% (наприкінці
вересня 26%) та Першому Національному – 17% (наприкінці вересня 8%).
• 26 головних подій обговорювалися в новинах другого тижня жовтня з різних
позицій (на четвертому тижні вересня 23, на другому тижні 24). Декілька точок зору фігурують в повідомленнях про справу П.Мельника (100%), ситуацію на ринку нафтопродуктів
(75%) та корупцію на Укрзалізниці (50%).
• 15% повідомлень супроводжувалися негативним контекстом (наприкінці
вересня 13%, на другому тижні того місяця 10%). Найбільший він на Новому каналі – 21% та
1+1 – 20%, а найменший на Першому Національному та ТРК “Україна” – по 10%. Позитивний контекст, як і наприкінці вересня, в середньому складає 10%, найбільший на СТБ – 15%
(наприкінці вересня 21%).
• Зросла порівняно з вереснем увага до політичних партій, політичних персон,
залишилася такою же до політичних інститутів і склала відповідно 39%, 60%, 75% (на четвертому тижні вересня 28%, 47%, 75%, на другому тижні 26%, 48%, 89%). Серед політичних
інститутів найчастіше згадуються силові відомства – 37% (наприкінці вересня 35%, на початку вересня 44%), Президент (19%) і Верховна Рада – 15%. Сумнівні та негативні оцінки
найчастіше адресовані Кабінету міністрів (43%) і місцевим органам влади (33%). Позитивні
оцінки найчастіше отримувала “Україна” – 13% (наприкінці вересня 15%, на початку – 12%).
Два місяця поспіль політичні інститути найкритичніше оцінювалися в новинах Інтера – 38%
(у вересні 24% та 15% відповідно).
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• Лідерами уваги до політичних організацій у новинних програмах другого тижня жовтня є Опозиційний блок – 7% і ВО Батьківщина – 5% (наприкінці вересня ДНР (4%),
ВО Батьківщина та Партія Регіонів – по 3%, на початку місяця ДНР (6%), ЛНР (3%) та ВО
Батьківщина – 2%). Опозиційний блок найчастіше оцінювався позитивно, а влада – найчастіше негативно.
• Усі передвиборчі місяці спостережень трійка лідерів уваги залишається незмінною. На другому тижні жовтня увага найбільша до П.Порошенко – 17% (наприкінці вересня
13%), А.Яценюка – 7% (наприкінці вересня 6%) та А.Лисенко – 5% (наприкінці вересня 5%).
Іронічні та негативні оцінки найчастіше адресувалися Г.Корбану (100%), В.Януковичу (74%),
А.Садовому (70%), О.Ляшку (42%).
• За тиждень до виборів синхрон політиків склав 11846 сек., що у 1.3 рази більше
ніж наприкінці вересня (9092 сек.) та більше, аніж на початку вересня – 11061). Найбільша
частка синхрону у П.Порошенко – 11% (наприкінці вересня 13%), А.Лисенко – 9% (наприкінці вересня 10%), А.Яценюка – 7% (наприкінці вересня 9%), Ю.Бойко (6%, наприкінці
вересня 2%), ), В.Селезньова, Н.Шуфрича, О.Вілкула (по 5%).
• Серед представників партій і блоків, що претендували на місця у вищому законодавчому органі, найчастіше згадуються Президент і команда Блока П.Порошенка – 14%
и 6% (наприкінці вересня 15% та 7%, на початку місяця 14% і 8% відповідно), Народного
фронту – 14% (наприкінці вересня 19%) та Опозиційного блоку – 7% (наприкінці вересня
3%). Високою є увага до позапартійних представників центральних органів влади – 15% (наприкінці вересня 21%). В цілому увага до представників влади у 6.5 рази більша за увагу до
опозиції – 65% проти 10% (наприкінці вересня у 8 разів, на початку того місяця у 10 разів, у
травні у 3.8 рази, у квітні у 2.4 рази більша).
• Найбільший синхрон у працівників центральних органів влади – 23% (наприкінці вересня 24%, на початку того місяця 25%). У представників Опозиційного блоку
16% (наприкінці вересня 10%, на початку 1%), Народного фронту – 12% синхрону (наприкінці вересня 19%, на початку того місяця було 18%), Блоку П.Порошенка – 4% (наприкінці
вересня 9%, на початку – 7%), у Батьківщини 5% синхрону (наприкінці вересня 5%, на початку – 13%), Самопомочі 4%. В цілому частка коментарів та повідомлень представників
влади у 3.4 рази більша за частку прямої мови тих, хто належить до опозиції – 64% проти
19% (наприкінці вересня у 6 разів, на початку того місяця у 6 разів, на третьому тижні травня
у 4.1 рази більша, у квітні у 2.6 рази більша).
Роблячи висновки щодо якості роботи провідних медіа України під час виборчої
кампанії – 2014 варто зауважити таке:
1) вкрай низький рівень збалансованості повідомлень (тільки кожна десята новина
містила дві і більше точок зору на події). Такі ж приблизно дані були і в листопаді 2004 р.
Баланс точок зору – один з основних журналістських стандартів, особливо в період виборів;
2) разючий дисбаланс уваги і синхрону на користь влади – увага до влади більша
в 6.5 разів, синхрон в 3.4 рази, ніж до опозиції. Такого дисбалансу не фіксувалося за весь
період спостереження.
І головне. На провідних каналах українського телебачення фактично не обговорювалися програми політичних партій з точки зору ідеологічного наповнення, стратегій
розвитку країни. Таким чином, продовжилася традиція формування політичного поля за лідерським, а не ідеологічним принципом. На жаль, робота українських медіа ще дуже далека
від стандартів демократичного суспільства.
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Латентність українських медіа у військовий кризовий період
В Україні війна. Путінська Росія фактично здійснює експансію в Україну. Експансію військову та інформаційну. Гинуть люди. Втім, часто українські медії не лише поводять
себе так, начебто нічого загрозливого не відбувається, але й самі становлять загрозу для
демократичного базису існування держави — кандидата на вступ до ЄС.
Подібне парадоксальне явище має прояви у декількох організаційних та
контентних позиціях
1. Чинник розважальності, який проявляється у надмірній кількості (про якість не
йдеться) програм та публікацій розважального характеру.
2. Чинник обмеження контенту, який проявляється у труднощах із розміщенням
матеріалів “альтернативного” до загальноприйнятої точки зору характеру.
3. Чинник дезінформації щодо реальної ситуації на фронті та в тилу у зв’язку із
війною.
4. Чинник мінімізації аналітики щодо реальної ситуації на фронті та в тилу у
зв’язку із війною.
4. Створення Міністерства інформаційної політики України — без чітко окреслених
повноважень і прав, абсолютно непотрібної бюджетної структури Кабінету Міністрів України.
На жаль, латентність українських медіа у військовий кризовий період призводить до ще більшого нехтування журналістами і медіа менеджментом вимог стандартів
журналістики.
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Оптимізація досліджень соціального впливу ЗМК у кризовий період
Мета – удосконалення прийомів і методів дослідження впливів медіа з урахуванням українського досвіду кризових часів; завдання – емпірично обґрунтувати потребу в
удосконаленні методології медійних досліджень, визначити шляхи розв’язання проблеми,
надати конкретні, підтверджені практикою рекомендації з приводу втілення запропонованих
методів. Об’єкт - національний інформаційний простір в контексті світової комунікаційної
системи, предмет – прийоми і методи вивчення впливів медіа у кризовий період. Джерела:
методологічно праця є переосмисленням інтелектуальних досягнень Х. Кентрілла [1], Г. Д.
Ласуелла [2], Дж. Роддена [3], Б. Кантера та Дж. Мак-Алір [4] в контексті українського досвіду ХХІ століття; матеріал – контент українських ЗМК кризового періоду.
Чи існують точні наукові методи визначення природи і параметрів впливу ЗМК
на соціум? З приводу цього можна висловити обґрунтовані сумніви. І доведеність окремих
фактів, і коректність обраних методик не завжди є запорукою достовірності висновків у
подібних дослідженнях.
Наприклад, у працях [5-7] було проаналізовано сегмент телевізійної масової
культури російського виробництва (насамперед реальних шоу), скерований на формування
в аудиторії егоцентричної моделі поведінки та руйнування соціально свідомого мислення.
Прийоми масового впливу, використані для цього, відзначалися високою ефективністю і використовувалися з маніпулятивною метою у різних країнах. Ще у 1992 році небезпеку цих
засобів соціального інжинірингу обґрунтував Дж. Родден (США) [3]. Здавалося б, результат
такої багаторічної інформаційної інвазії мав бути передбачуваним. І публіцисти, і науковці,
зокрема, фахівці з соціальної психології та психолінгвістики незалежно один від одного відзначали брак в українців альтруїстичної мотивації, писали про неможливість єднання народу
для боротьби проти несправедливості (див. про це [8; 9]).
Але події Євромайдану довели, що і альтруїзму, і колективізму українцям не бракувало. Методологічні інструменти соціальних наук зафіксували нав’язані аудиторії вербальні
стереотипи мислення, але не виявили латентний потенціал народу до єднання і протидії
несправедливості.
Ще один приклад. 11 квітня 2014 року на ХХ Міжнародній конференції «Мова, суспільство, журналістика» з питань мовної політики (Київ) професор Юрген Грімм (Австрія)
виступив з доповіддю «Чи здатна сатира зупинити популізм? (За результатами дослідження
впливу гумору в ЗМК на прихильників правих поглядів)» [10]. Проаналізувавши засоби протидії радикальній правій ідеології у світі, він дійшов висновку, що ефективним знаряддям
боротьби з нею є гумор, сатира, сміх. Де-факто це означало рекомендацію протидії будь-яким
радикальним ідеологемам за допомогою гумору.
Праця Ю. Грімма була спиралася на вивірену наукову методологію і верифіковані
дані. Зрозуміло, що його висновки щодо ефективності гумору як ідеологічного інструменту
жодною мірою не були скеровані на ініціювання гострої фази конфлікту між демократичними медіа «першого світу» та ісламськими радикалами. Але сьогодні, після трагедії «Шарлі»,
зрозуміло, що концепція комунікаційної діяльності, яка ґрунтується на жартах з фанатиками,
потребує додаткового осмислення.
Ще виразніший приклад гіпотетичності знання, здобутого методами соціальних
досліджень, пов’язаний з так званим «стереотипом хуторянства». У тридцяті роки минулого
століття вислів «куркульське хуторянство» був тавром, політичним звинуваченням, яке висували проти нонконформістів під час репресивних кампаній [11]. Зараз індивідуалізоване
«хуторянське» мислення тлумачиться як українська духовна альтернатива російському колек12

тивістському («общинно-колхозному») менталітету. Але насправді жертви гонінь минулого
здебільшого не були хуторянами і куркулями так само, як не є ними сьогодні наші сучасники.
Фікція не стає реальним явищем від того, що ставлення до неї змінюється з негативного на
позитивне. Вона може виявлятися у масовій свідомості як індукований ЗМК стереотип мислення, сучасний міф, викривляючи результати соціальних досліджень. Але спроба будувати
на фіктивному ґрунті ідеологічні стратегії впливу виявиться провальною. Варто згадати у
зв’язку з цим, що штучний ідеологічний проект «Русского мира» - це не перший експеримент
із створення соціальної фікції з метою збереження в Росії панівної влади і несправедливого
суспільного устрою. Попередня спроба спиралася на формування також штучної, хоча і не
героїко-патріотичної, а суто споживацької «ідеології середнього класу», який у російськомовній пресі називали транслітерованим англійським словом «мідл» («middle»). На відміну
від принципів соціальної справедливості, які, попри всі недоліки конкретних спроб втілення, мають вагоме моральне і економічне обґрунтування, російська мідл-ідеологія «зависала
в повітрі», не спираючись на реальний базис, існувала за принципом «хочеться, щоб так
було». У контексті цієї розвідки суттєво не те, що соціальна фікція «російський middle» виявилася нежиттєздатною і зникла після дефолту. І навіть не те, що у країнах, де економіка
визначається зрощуванням адміністративно-командної системи та олігархічного капіталу та
відсутній соціальний ліфтинг, існування стабільного середнього класу неможливе. А те, що
пропагували світоглядний конструкт «middle» видання, які сьогодні просувають неоімперську ідеологію. Тобто, у діаметрально протилежних ідеологем агресивно-експансіоністського
«русского мира» та соціально пасивного «русского middle» був один замовник – російський
істеблішмент. Так само спільний замовник сьогодні може бути виявлений і у протилежних
за знаком радикальних політичних рухів (наприклад, ультраправих і ультралівих). І виявити
його, виходячи виключно з аналізу риторики медійних агентів впливу – складно.
Таким чином, на думку автора, дані щодо впливів ЗМК, здобуті за допомогою методологічного інструментарію соціальних наук (описаного, зокрема в розвідці [4]), потребують
додаткової верифікації з використанням інших наукових методів.
По-перше, порівняльно-історичних, у контексті досвіду минулого. По-друге, системно-структурних, спрямованих на виявлення відповідності між метою комунікаційної
діяльності та ментальними особливостями цільової аудиторії медіа. По-третє, польових,
конвергентних польовій соціології, яка вивчає явища і події зсередини, в процесі, а не ретроспективно. Останні сприятимуть розв’язанню головної, на думку автора, проблеми
української теорії медіа кризових часів: визначенню істинної природи предмета дослідження, відповідності знака явищу. Адже, можливо вперше в історії людства, Україна стала
жертвою гібридної інформаційної агресії, виявити ознаки якої не набагато простіше, ніж
розкрити інфільтровану в соціум агентуру іноземних секретних служб. Домінантою подібної
пропаганди є не тільки зовнішній комунікаційний тиск з боку агресора, але і спецоперації,
пов’язані з вбудовуванням деструктивних інформаційних стратегій в середину медійного
простору атакованого суспільства. З погляду соціальної кібернетики масові комунікації є
гіперкомплексною динамічною системою, впливи якої на ті чи інші процеси проблематично
обґрунтувати навіть тоді, коли вони видаються очевидними. (Згадаймо у зв’язку з цим класичне дослідження Х. Кентрілла [1], в якому, попри зрозумілий зв’язок між «радіопанікою» в
США 1938 року і трансляцією радіодрами «Війна світів» Орсона Уеллса та Говарда Коха [12]
так і не було визначено доказовими методами залежності між окремими складниками передачі та динамікою колективного афекту). Але якщо у комунікаційну систему інфільтрується
як підсистема латентний складник, сформований секретними службами з метою навмисного
і цілеспрямованого виконання таємних завдань, її соціальна функціональність стає ще менш
очевидною. Так само затьмарюється вона, якщо контроль над медійним ресурсом здобуває
сила, яка сприймає медіа як утилітарний інструмент політико-бізнесового впливу. Досліджувати подібний ресурс без використання спеціальних польових методик – непродуктивно.
Адже медіа, що є складником спеціальних операцій, можуть тривалий час працювати «в
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режимі очікування», ніяк не виявляючи реальну комунікаційну мету, залишаючи закритим
для безпосереднього вивчення дослідника перший компонент формули Лассуелла, «хто
повідомляє» [2].
Припустимо, ми маємо справу з редакцією видання (каналу), моніторинг якого не
дав однозначних результатів. Ім’я реального власника приховується. Відомості про тих, хто
має на ресурс політичний і фінансовий вплив, не розголошуються. Спробуємо встановити
польовими методами:
Чи не змінювалося впродовж досліджуваного періоду керівництво ресурсу? Чи не
відбулася ротація журналістського корпусу і авторського активу? Хто саме пішов з видання,
які функції вони виконували? Хто і звідки прийшов на їхнє місце?
Достовірні відповіді на ці питання сформують науковий контекст, в якому можна
переосмислити результати моніторингових досліджень, доповнити та коректно інтерпретувати висновки контент-аналізу.
Ось приклад з конкретної практики художнього мовлення Першого каналу Національної радіокомпанії України. Після приходу до влади у державі В. Януковича було звільнено керівника НРКУ В. Набруска, що сприяв відродженню української соціальної радіодрами.
Більшість причетних до виробництва художніх проектів соціальної спрямованості – Т. Теодорович, С. Тютюн, В. Фоменко, І. Хоменко, В. Обручов, Ю. Яценко та ін. – пішли з радіо
або були відсторонені від роботи над соціальними мистецькими проектами. Було зруйновано
виробництво радіопрограм, в яких моделювалися вірогідні суспільні ризики, зокрема, досліджувалися у художній формі загрози територіальній цілісності країни, розповідалося про
корупцію, розглядалися можливості інфільтрації у спецслужби і силові відомства ворожої
агентури, ймовірність штучного роздмухування ворожнечі між Сходом і Заходом країни,
обґрунтовувалася необхідність люстрації. Сталося це саме тоді, коли подібні передачі були
найбільш потрібні, напередодні Євромайдану. Але за зовнішніми ознаками ефірний імідж
УР-1 не змінювався. В ротації тривалий час залишалися записи старих передач, які створювали ілюзію дотримання традицій та пріоритетів національного мовлення. Актуальний
контент було нейтралізовано одразу, форма ж – зазнавала змін повільно і непомітно. Отже,
соціальний дослідник, що вивчав у ті часи радіомовлення, міг би зорієнтуватися у параметрах
впливу НРКУ на аудиторію значно точніше, якби спирався не тільки на дані соціологічних
опитувань та моніторингів, але і на розуміння внутрішньої природи процесів, які впливали
на саме радіо.
Висновки:
1. Методи досліджень впливу медіа на соціум, напрацьовані сучасною наукою,
потребують корекції з огляду на зміни соціально-політичних реалій, детермінованих кризою.
2. Автор вважає корисним для науки і практики системне поєднання традиційних
для соціальних галузей моніторингових, аналітичних, структурних методів та методів польових
досліджень.
3. Результати використання подібного методологічного комплексу з метою вивчення
особливостей соціального впливу НРКУ доводять його практичну корисність і наукову
коректність.
Список використаних джерел
1. Cantril H. The Invasion from Mars: A Study in the Psychology of Panic / Hadley
Cantril. — Transaction Publishers, U.S., 2005. — 256 p. — [Illustrations].
2. Lasswell H. D. The Structure and Function of Communication in Society // The
Communication of Ideas / Harold D. Lasswell / Ed.: L. Bryson. — New York : Harper and Brothers,
1948. — P. 37–51.
3. Rodden J. Ma Bell, Big Brother and the information Servise Family Feud // Rodden J. —
Media Studies Journal. — 1992. — V.6. — number 2. — P. 1–16.
14

4. Cunter B. Children and televasion / B. Cunter, J. McAleer –– London–New York :
Routlege, 1996. — 227 p. — (second edition).
5. Хоменко І. Псевдоевристичні форми авізуального і аудіовізуального мистецтва:
проблема впливу на аудиторію. / І. Хоменко // Вісник чернігівського державного педагогічного
університету. — 2003. — Випуск 21. — С. 181–185.
6. Хоменко І. Контрпродуктивний вплив ефірної драматургії на особистість: від
радіопанік до «reality show». / І. А. Хоменко // Наукові записки Інституту журналістики. — К.,
2002. — Т. 7. — С. 122–126.
7. Хоменко І. Художньо-документальна програма («feature») з точки зору інформаційної безпеки / І. А. Хоменко, В. І. Фоменко // Учёные записки Таврического национального
университета им. В. И. Вернадского. — Симферополь, 2005. — Т. 18 (57). — № 3. — С. 37–42.
8. Хоменко І. Лінгвістичні та паралінгвістичні засоби маніпулювання людською
свідомістю у контексті національного медіапростору / І. А. Хоменко. — Наукові читанні
Інституту журналістики. — Випуск 5 (на пошану Н. Ф. Непийводи). — 2006. — С. 48–55.
8. Брийовська І. Б. Культурні відмінності у сфері виробничих цінностей /
І. Б. Брийовська // Вісник Чернігівського державного педагогічного університету. — 2003. —
Вип. 21 (Психологічні науки). — С. 8–17.
9. Казарин П. Почему Украина не вспыхнет как Турция / Павел Казарин . –
События недели: итоги и факты . – 2013. – 11 июня – с. 4.
10. Grimm J. Can satire stop populism? Results of a media effect study on the impact of
humor on right-wing beliefs / Юрген Грімм . – Мова . Суспільство . Журналістика . (Language .
Society . Journalism) : Збірник матеріалів і тез ХХ (ювілейної) міжнародної науково-практичної
конференції з питань мовної політики в Україні, функціонуванню розвитку української мови
(присвячується 180-річчю Університету). 11 квітня 2014 р. – К. : Видавничо-поліграфічний
центр «Київський університет», 2014 . – с. 32-35.
11. Хоменко І. Як бути чесним у безчесні часи / І. Хоменко // Людина і влада. —
2000. — № 5–6. — С. 98–100.
12. The Mercury Theatre on the Air — [Electronic resource]. — Mode of access to the
resource: http://www.mercurytheatre.info/

15

Ефективність впливу українських ЗМІ на соціум у кризовий період
Галацька В. Л. – кандидат філологічних наук, доцент, Дніпропетровський
національний університет ім. О. Гончара

Специфіка вияву інтермедіальності у сучасній театральній публіцистиці
країни (на матеріалі друкованих видань)
Сьогодні фікційний статус театрального мистецтва, продукований ним зміст визначається як «одночасність реальних глядачів і виконавців, їхня фізична співприсутність»
[1, 214]. Вони й покликані переосмислити людину, зануритися в глибини її підсвідомості,
впорядкувати буття, впливаючи на глядача засобами вербально-візуально-перформансної
взаємодії.
Остання є новітнім предметом аналізу у трансмедійній наратології, новітній
гуманітаристиці, яка окреслює сучасні форми взаємодії мистецтв [2, 99]. Ця проблема в
останні роки докладно переосмислюється у філологічному науковому просторі, окреслюються вектори взаємодії літератури, образотворчого мистецтва, кінематографа. Показовими
у цьому плані виступають праці І.Бестюк, Л.Бербенець, Д.Дроздовського, О.Калашникової,
О.Король та ін.
Театральна критика сьогодні являє собою розвинену модель соціокультурної
комунікації, яка в інтермедіальному аспекті майже не досліджена, як і театральне мистецтво.
Тому, на наш погляд, продуктивним та органічним уявляється дослідження засобів вираження
інтермедіальності в текстах сучасної театральної публіцистики, з огляду на те, що в теорії
художньої комунікації це питання не розглянуте.
Публіцистична комунікація, одним з аспектів якої є театральна критика, органічно
існує в рамках сценічної природи, оскільки декодує прийоми сценічної виразності театральної
системи К.С.Станіславського в словесні, збагачуючи культурний контекст епохи та національний медіапростір. Театральне мистецтво сьогодні уявляється як перформансно-культурологічна модель, що функціонує в багатьох сферах життя як «доестетична здатність людини»
[3, 100]. На це вказують окремі театрознавчі праці Г.Веселовської, І.Волицької, В.Гайдабури,
Н.Єрмакової, В.Заболотної, О.Клековкіна, Н.Корнієнко, Г.Липківської, Л.Шевченко, в яких
аналізується проблема жанрово-змістової інтерпретації літературного твору на сцені.
Об’єктом нашого дослідження виступає театральна критика як особливий семантичний концепт мистецької реальності, що існує на межі двох самостійних типів словесності: художньої та масової комунікації. Це зумовлює предмет дослідження – специфіку
інтермедіального вияву в журнальній театральній критиці України (на матеріалі спеціалізованих всеукраїнських видань «Український театр», «Кіно – Театр», «Просценіум», газети
«Дзеркало тижня» (2009-2014 рр.).
Для реалізації поставленої мети нами обрано такі методи дослідження наукового
матеріалу: герменевтично-інтерпретаційний, типологічний, дискурсивний, індуктивно-дедуктивний, міждисциплінарний, неструктурованого та систематичного спостереження.
Театральна публіцистика незалежної України представляє емоційно-аналітичну оцінку сценічних реалій буття, яка здійснюється в аксіологічному естетичному вимірі
«суб’єкт (журналіст) – об’єкт (театральна дійсність)».
Естетична природа театрального мистецтва виявляється в специфічних словесних
образах, концептах, деталях, макро- і мікротемах, які інтерпретують головний зміст театрального дійства (перформансу). Він закодований у всесвітньовідомій системі психофізичної підготовки актора К.С.Станіславського, існування на сцені в запропонованих обставинах
ролі («если бы…») [4, 216].
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Творчий задум авторів публіцистичних матеріалів на театральну тему виникає на
рівні емоційно-образного розшифрування теоретичних концептів системи К.С.Станіславського: запропоновані обставини, наскрізна дія, другий план ролі, емоційний темпоритм
тощо. Емоційно-аналітична оцінка театральних подій авторами аналітично-художніх жанрів
журналістики органічно здійснюється в системі естетичної категорії драматичного, що є
специфічним для змісту театрального мистецтва.
Театральна журналістика у специфічних словесних образах відтворює естетичну природу сценічного мистецтва, трансформуючи його реалії в словесній сфері. Автори
основоположного для цього виду комунікації жанру рецензії звертаються до такого модусу
емоційного впливу на читача, як патос [5, 18]. Таким чином здійснюється реалізація комунікативного акту театральної природи, модифікована у наступних фігуративних засобах
риторики: фігурах думки, словесних фігурах і тропах.
Активно це представлено на сторінках всеукраїнських театральних часописів «Кіно-Театр», «Український театр», «Просценіум», щотижневика «Дзеркало тижня». Автори
матеріалів використовують для досягнення ефекту взаємодії комуніканта (читача) і комунікатора (журналіста) провокуючі заголовки та звертання типу: «І що ж тато наробив у театрі?»,
«Слави Шевченка. Слава Шевченку?», «Чого бажає чоловічий фантазм?», «Кіна не буде?
Третя серія», «Це ми, ті самі піджаки!» У цих словесних формулах експліцитно зосереджується увага читачів на предметі театральної події як відкритті, як явищі соціокультурної
комунікації, що підкреслює філософічність театрального буття,його ігрову сутність.
Використання фігури антитези або протиставлення у сучасній театральній публіцистиці підкреслює інтригованість авторської думки та демонструє діалектичність образно-аналітичного мислення комунікатора, яка розшифровує зміст театрального концепту
К.С.Станіславського «наскрізна дія»: «Він – такий собі замислений, низькорослий здоровань, вона – впевнена у собі краса, сконцентрована на чомусь, що їй одній відоме і для інших
недоступне» [6, 2].
Драматизм перформансного вияву сучасних театральних подій в Україні визначає
така семантична фігура думки, як градація. Вона посилює «інтенсивність характеристик»
[5, 38] сценічного спектра, увиразнює асоціативні нашарування і спричиняє семантичні зрушення основного значення: «… інсценізуючи класиків, режисер так чи інакше опиниться
під гнівним оком критики: його звинуватять у тому, що постановка – це зовсім не Шекспір,
Гоголь, Достоєвський, тощо, які «плакали б», або ж його чекають закиди про відсутність
режисури, нудну традиційність, ще раз обов’язково наголосять застій репертуарних театрів»
[7, 6]. Варто зазначити, аналізуючи цей приклад, що автор матеріалу О. Велимчаниця вдало
реалізує в адекватному вербальному вираженні поняття К.С.Станіславського «темпоритм»,
декодуючи його в градацію та споріднену до неї семантичну фігуру ампліфікації.
Ампліфікація посилює драматичний темпоритм публіцистичного мислення, артикулюючи різноманітні характеристики подій та явищ. Так проблемне лейтмотивне інтерв’ю
І.Чужинової з відомим режисером Е.Митницьким «Я навчаю людинознавству…» насичене
потужною «наскрізною дією», декодованою у відповідну семантичну фігуру: «Мистецтво –
миттєва творчість, це нюх, інтуїція, інстинкт, якщо хочете, і, звичайно, смак» [8, 19].
Лексичний повтор як відома словесна фігура думки (фігура додавання) демонструє у текстах театральної публіцистики емоційну виразність мовлення і створює персуазивно-комунікаційний ефект. Побудований на законах асоціативності образного мислення,
він відображає специфіку емоційної пам’яті як необхідної професійної складової акторської
майстерності: «Гоголівський «Вій», будучи грандіозним витвором нашого великого земляка,
зберігає і, ймовірно, завжди зберігатиме якусь неймовірну таємницю» [6, 2].
Ігрова концепція сучасного театрального мистецтва найдосконаліше представлена
у тропах, які ґрунтуються на вживанні слів у переносному значенні [5, 43]. Доцільно простежити, як театральні поняття «сценічна дія», «запропоновані обставини» знаходять свій
образний еквівалент у сучасних журналістських текстах. Найдієвішими в цьому плані є кон17

цептуальні метафори, які узагальнюють основні поняття специфічного змісту: сцена, актор
як медіум, режисерське надзавдання. Таким чином відбувається взаємодія концептуальних
полів, логічно вмотивовуються семантичні перенесення за принципом суміжності понять.
В інтермедіальному дискурсі сучасної театральної журналістики активно продукуються інтраперсональні метафори, які засобами словесної ретрансляції театральних понять
фіксують внутрішній стан людини, прагнення до гармонізації соціуму. Таким чином вони є
провідниками відомої комунікативної моделі: комунікатор (журналіст) – комунікант (читач).
Журналістська метафора театрального змісту виконує функцію інтеракції з читачем подібно
до того, як актор-комунікатор здійснює цю функцію з театральною публікою.
Таким чином виявлені у сучасній театральній публіцистиці України засоби інтермедіальності наближають читача до театрального дійства, створюючи дієвий ефект переживання сценічної події ,вираженої специфічними засобами. Вони сприяють глибокому
міжособистісному спілкуванню, духовному збагаченню,вираженому через катарсис.
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Особливості використання українськими ЗМІ постмодерністських
прийомів мовної гри та інтертекстуальності в умовах подій кін. 2013 –
поч. 2015 рр.
Журналістика відіграє надзвичайно важливу роль в організації знань про дійсність.
Використання постмодерністських прийомів, з одного боку, сприяє розширенню та збагаченню можливостей інтерпретації тексту, створює додаткові конотації та відтінки, з іншого,
зменшує інформативну складову матеріалів ЗМІ, вводить використання методів маніпуляції,
що призводить до редукції журналістського тексту.
Метою дослідження є класифікація і характеристика постмодерністських прийомів
в українських ЗМІ, виявлення їх впливу на аудиторію. Реалізація поставленої мети передбачає
розв’язання наступних завдань:
• визначення типів мовних ігор, що використовуються у вітчизняних мас-медіа
періоду кін. 2013-2015 рр.;
• характеристика та аналіз ефектів, що створюють постмодерністсьські прийоми
з метою впливу на аудиторію.
Джерелами дослідження виступають електронні версії всеукраїнські видань
«День», «Дзеркало тижня» та «2000».
Подана робота пропонує власну модель дослідження сучасних українських ЗМІ
у контексті постмодерністської парадигми, що є новим підходом до теоретичного та філософського осмислення сучасного вітчизняного медіапростору.
Два найголовніші постмодерністські прояви у журналістських текстах – це мовна
гра та інтертекстуальність. Мовна гра, що закладена у концепцію постмодернізму, характеризується спрямованістю на іронічність, зниження змісту, зверхність викладу та передбачає
цитатність, кодування, монтаж, аллюзивність, змішування стилів та жанрів. Сучасна журналістика охоче включає ці художні прийоми до свого арсеналу. Провідними її функціями з
точки зору засобів масової інформації є естетична та функція впливу. На думку дослідниці С.
Сметаніної, перша витікає з установки на новизну форми, зміщення акценту з того, про що
говорять, на те, як про це говорять [1, 178]. У свою чергу Н. Клушина зауважує, що мовна гра
стає могутнім механізмом оцінки, що керує свідомістю суспільства [2]. Іронію та мовну гру
Н. Клушина розглядає як спосіб інтерпретації дійсності, що має інтенціональний характер,
таким чином, ми можемо говорити про функцію впливу у мас-медіа, що також включає в себе
оцінку та маніпуляцію, на яких наголошують дослідники Л. П. Амірі, С. В. Ільясова [3] та В.
І. Шаховський [4].
Спільним для мовної гри та інтертекстуальності є ефект нашарування змістів, що
розширює для реципієнта можливості трактування матеріалу. Використання ігор та прецедентних текстів у ЗМІ сприяє активізації асоціативно-образних систем мислення та збагачує
можливості сприйняття інформації реципієнтом, а отже розширює можливості та сфери
впливу тексту на читача.
Здійснення аналізу джерельної бази дозволило нам класифікувати прийоми мовної
гри у журналістських текстах наступним чином:
• використання «свіжих» метафор замість стертих, вживання контрастних до
контексту понять, що додають нові, різкі та яскраві конотації до змісту (найяскравіше представлені у заголовках журналістських матеріалів, надають емоційне забарвлення висловлюванню та демонструють іронічне або негативне, зверхнє ставлення автора до означуваного
об’єкта, теми, явища; використовуються з метою приниження особи, про яку йде мова та
створення комічного ефекту; створюють додаткові конотації):
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Тренувати єдність [5].
Інфекція кремлівської пропаганди [6].
«Ярош» головного мозга [7];
• залучення мовних кодів (кодування, так само як і прийом інтертекстуальності,
провокує читача вступити у діалог (або суперечку) із автором; таке «загравання» з реципієнтом є типовою ознакою постмодерністської творчості та є поширеним прийомом при написанні заголовків):
Олень для студента [8];
• творення специфічних неологізмів та оказіоналізмів (використання процесу
словотворення надає журналісту можливість влучно, різко та гостро зобразити певне явище,
надати йому іронічного, сатиричного, чи просто негативного змісту без використання додаткових та часто обтяжливих синтаксичних конструкцій, що зумовлює поширеність цього
прийому текстах ЗМІ):
Кремленоиды [7].
Депобедизация страны [8];
• інтертекстуальність, залучення алюзій, в тому числі руйнування сталих висловів (фразеологізмів, афоризмів, загальновідомих назв тощо) з частковою або повною
заміною їх компонентів, та порівнянь, що створюють комічний ефект (сприяють залученню
додаткових асоціацій, виникненню ефекту нашарування змістів, та формуванню у реципієнта іронічного, несерйозного або негативного ставлення до означуваної проблеми, об’єкта чи
явища):
Работать некоей «коллективной визиткой Яроша» [7].
Клуб легитимных правителей [10].
Скромное обаяние олигархии [10];
• використання каламбурів (у постмодерністській парадигмі цей прийом із художніх та публіцистичних текстів перейшов до інформаційних та аналітичних, що спричинило руйнування сталих жанрових форм):
… Як то кажуть, або НАТО, або АТО... [11].
І взагалі набагато легше боротися з «колорадською» проблемою на картопляних
ланах, ніж на вулицях колись мирного Луганська [12].
Отже, вплив на читача через прийоми мовної гри та інтертекстуальності здійснюється на рівні «підказки»: автор надає матеріалу певне забарвлення, що налаштовує
реципієнта на певне передбачуване сприйняття тексту. Завдяки залученню зазначених прийомів збільшується кількість можливих інтерпретацій. Трансформація текстів відбувається за
рахунок наповнення форми новим деструктурованим змістом. Отже, сам читач, як і автор,
стає виробником смислів, залучаючись до гри-інтерпретації. В той же час зазначена «гра»
відбувається за правилами автора, адже він спрямовує реципієнта у потрібному напрямку,
використовуючи постмодерністські прийоми у якості ненав’язливої підказки.
Іронічність викладу породжує несерйозність сприйняття читачем матеріалу, що, в
свою чергу, сприяє формуванню у нього поверхневої або навіть викривленої картини дійсності. Це підсилюється акцентуванням уваги аудиторії на незначних, другорядних деталях,
формуванням викривленої ієрархії сприйняття інформації та можливістю так званої випадкової пріоритетності. Постмодерністські прийоми перетворюють журналістський текст на
різновид гіперреальності. Такий матеріал існує незалежно від дійсності, адже він наповнений вже не фактами, а їх трактуваннями,про які повідомляє реципієнту іронічна оцінка або
знижений тон.
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Режим доступа: www.day.kiev.ua/. – Заглавие с экрана.
8. Володарский Ю. Ужас ниже пояса. [Электронный ресурс] / Ю. Володарский. –
Режим доступа: www.2000.net.ua/. – Заглавие с экрана.
9. Безчастная М. Депобедизация страны. [Электронный ресурс] / М. Безчастная. –
Режим доступа: www.2000.net.ua/. – Заглавие с экрана.
10. Королев Д. Скромное обаяние олигархии. [Электронный ресурс] / Д. Королев.
– Режим доступа: www.2000.net.ua/. – Заглавие с экрана.
11. Лосєв І. Інформаційна безпека: як укріпити. [Електронний ресурс] / І. Лосєв. –
Режим доступу: www.day.kiev.ua/. – Назва з екрана.
12. Торба В. Семеро Луганськ не чекатимуть. [Електронний ресурс] / В. Торба. –
Режим доступу: www.day.kiev.ua/. – Назва з екрана.
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Журнал о современной культуре: режимы синхронизации с читательским
сообществом
Не будет преувеличением сказать, что
нормальное участие во множественных
логиках современного общества требует
применения волевых и когнитивных
способностей, которые в традиционном
обществе
характеризовали
только
художников и философов
У.Б. Пирс, В. Кронен.
Актуальность заявленной темы обусловлена многочисленными дискуссиями о
будущем чтения в украинском обществе и поиском адекватных моделей периодических изданий, освещающих вопросы культуры.
Цель нашего доклада заключается в представлении результатов проблемного анализа коммуникативного потенциала журнала о современной культуре с точки зрения перспективы развития читательских сообществ. Теоретическую основу исследования составляют
теории публичности (Ю. Хабермас, Н. Фрезер, Р. Сеннет и др.) и теории сообщества (Б.Андерсон, Дж. Агамбен, Ж.Л. Нанси, М. Мафессоли), а также работы П.Бурдье, В.Беньямина,
Т.Адорно, Г-У.Гумбрехта, Б.Дубина, Б.Гройса, Е.Петровской, А.Менцвеля, Р.Ольденбурга.
Задачи исследования сосредоточены на интерпретации стратегий коммуникации
журнала «ШО» с читательским сообществом в условиях гибридных форм настоящего и
осмыслении контркультурных контекстов публичной сферы как потенциальных источников
развития критической рефлексии.
Журнал культурного «сопротивления «ШО» (имеющий в названии тематическое
расширение: «ШО: смотреть, слушать, читать) появился в 2005 году на изломе мифа о «помаранчевой надежде», когда в украинском обществе начал ощущаться дефицит на новый
интеллектуальный камертон. Издание вовлекало в диалог профессиональных и начинающих
писателей, художников, режиссеров, музыкантов, артистов, продюсеров, создавая широкое
поле для рассмотрения и обсуждения вопросов современной культуры. В отсутствие литературного процесса «ШО» предлагал альтернативное видение литературы как проекта, в
котором традиционные формы словесности принимают вызов стремительно наступающей
тотальной визуальности.
Активное сотрудничество «ШО» с литераторами, живущими в пространстве
СНГ, а также – стран Восточной Европы, Скандинавского, Балканского регионов, северо-американского континента, проведение поэтического фестиваля «Киевские лавры», запуск
электронной версии проекта («Портал культурного сопротивления» www.sho.kiev.ua), участие в дискуссионных панелях «Книжного арсенала» (Киев) и Международного «Форума
издателей» (Львов), расширили возможности информационного влияния данного проекта и
активизировали новые стратегии диалога с читателями.
Фокусируясь на локальных и глобальных событиях, журнал приближается к интерпретациям культуры в контексте постмодернистской философской критики, реагируя на
социально-политическую ситуацию в стране и часто – предугадывая дальнейшие векторы
развития интермедийного поля. Однако стратегия культурного сопротивления не переходит
на уровень философской концептуализации явлений культуры, ограничиваясь индивидуальными рефлексиями творческих персон, излагающих свое субъективное видение мира. Как
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заметила Жанна Галиева, журнал культурного сопротивления – «принципиально авторский»:
«Почему он думает так, а не иначе, автор всегда готов объяснить. Это еще одно удивительное
следствие автороцентризма «ШО» – здесь буквально все и всегда готовы объяснить свою
позицию…» [1]. Осмысление данного тезиса мы рассматриваем в трех контекстах, предопределяющих функциональные задачи журнала о современной культуре для украинского
общества XXI века.
Первый связан с многочисленными философскими дискуссиями о последствиях
тиражирования произведения искусства: формы индивидуального высказывания на страницах журнала «ШО» – и невербальные и вербальные – с небывалой остротой акцентируют
внимание публики на проблеме образа, проблеме восприятия, о чем неоднократно писали
ведущие исследователи культуры, и среди них – Б.Гройс, Е.Петровская, А.Менцвель. Интерес к практикам воображаемого и возможностям самоидентификации в условиях усиления
социального контроля, обусловленного технологиями новых медиа, с одной стороны, связан
с защитной реакцией человека на пресыщение электронной коммуникацией. С другой, – визуально-смысловое решение каждого номера журнала «ШО» провоцирует читателя стать
субъектом критики, задающимся вопросами о том, что считать образцом, классикой, современностью, как изменяется эстетическая чувствительность человека XXI века, и при каких
условиях эстетическое действие становится политическим?
Второй контекст связан с теорией поля Пьера Бурдье, предложившего рассматривать «поле литературы» как пространство конкуренции различных властных позиций, что
предопределяют динамику спроса и предложения, осуществляют трансляцию образцов и
модных трендов. После П.Бурдье странно говорить о литературе в категориях традиционных
мифов о творце и толпе, гении и злодействе, отечестве и «других берегах». Важно концептуализировать процессы становления украинской литературы и культуры в новых условиях
и контекстах, учитывая не только внешне понятные условия, которые изменяют конфигурации литературного сообщества (массовизация культуры, влияние новых медиа, «старение»
литературы), но и «мета-условия» (значение литературного воображения в повседневности
человека, функции креативного письма, невозможность приватного в эпоху фейсбука, запрос
на самоколонизацию и т.д.). Список вопросов можно продолжить. Но можно ли продолжать
понимать публичную сферу только как коммуникативные акты?
С данным вопросом неразрывно связан третий контекст – пространство, заряженное возможностями встреч с читательским сообществом. Интервью и статьи на страницах
«ШО» 2014 года стали полем выражения противоречивых мнений и позиций представителей креативного класса – как публичных персон, так и «писателей фейсбука». И в этом
решении, возможно, редакция верна изначально заявленному кредо: «...Думающих людей
стоит возвести в соавторы – написать текст, который будет вынашивать не одинокий писака,
но группа, предрасположенная к революции» [2]. Возможно, под «текстом» сегодня стоит
понимать становление коллективного понимания современности, рефлексии о которой
содержатся в визуальных и вербальных репрезентациях журнала. Продуцируя «коллективный текст», журнал «ШО» одновременно создает режимы синхронизации с читателями как
сообществом, «точками сборки» которого становятся процедуры высказывания, этические
дилеммы, формы проживания личной свободы – в литературе, музыке, визуальных искусствах. Но где же находятся читатели «ШО», в каком времени и пространстве?
Последнее время журнал все больше внимания уделяет сюжетам о людях в
«третьих местах» (Р.Ольденбург): кафе, кофейни, книжные магазины, сквоты, квартирники,
библиотеки, арт-фестивали, выставки – ключевые точки неформальной жизни прекариата,
где циркулируют разнообразные культурные практики. Те, кто собирается на поэтические
чтения в кофейнях, приходит на читки пьес в формате «work in process» собирает средства
на публикацию книги и оказывается на вечеринке по случаю ее презентации, являют собой
некое сообщество, солидарное с творческим трудом поэтов, писателей, музыкантов, арт-активистов, а чаще всего – журналистов. Ситуативно или последовательно все они участвуют
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в создании «коллективного автора» и «коллективного текста» – что отвечает не только концепции журнала «ШО», но и партиципаторной культуре эпохи постмодерна. Будут ли все
эти люди также солидарны завтра, какие идеи могут стать объединяющими для подобного
сообщества – важнейшие вопросы, выходящие за пределы только медийной активности, но
традиционно артикулируемые через журналы демократической критики.
Выводы: Сохранять положительную мотивацию для чтения журнала о современной украинской культуре могут в основном читатели, зрители, слушатели, которые социально
связаны с журналистским сообществом, что в данном случае означает как дружескую, так и
проектную связь через «прекарное участие» в поле культурного/образовательного производства. Если раньше полюса притяжения-отталкивания политических интересов участников
поля культурного производства замыкались на систему художественных институций (музеи,
театры, союзы творческих деятелей, литературные кружки и салоны), то сегодня, как заметила Александра Новожженова, «система художественных институций может на куда более
массовом уровне быть включенной в общую кровеносную систему урбанистического «демократического» потребления. В этом втором случае (первый, согласно тезису А.Новожженовой, – это когда художники-спецы «идеологически легитимируют капитал» либо «оформляют
сегмент рынка роскоши» – ред. Ю.Голодниковой) все держится не на стягивающей на себя
идеологический нарратив фигуре творца-спеца, а на производстве особых художественных
содержаний, которые, будучи помещены в пространства, особо отделенные от пространств
обыденной (трудовой) жизни, создают точки притяжения в циркуляции городских культурных потребителей» [3, с.27].
Децентрализация функций культурных институций и демократизация общественных пространств способствует еще большей фрагментации читателей журнала «ШО»,
что при росте финансового благосостояния общества может усиливать их ориентацию на
«модное» потребление культуры, и ослаблять позиции журнала «ШО» в продуцировании
культурных смыслов. А при дефиците материальных ресурсов – усиливать его маргинальное
положение в обществе, поддерживая авторитет издания за счет медийно-известных имен.
Обозначенная ситуация требует от исследователя новых подходов к осмыслению
журнальной периодики и значения локального украинского контекста, переопределения
объема понятий артистического труда, конфликта, сообщества (именно сообщества, а не целевой аудитории –как мы привыкли говорить о потребителях медиасообщений). В этом нам
видится дальнейшая перспектива изучения печатных и электронных журнальных проектов,
претендующих занять авторитетное место в современном обществе.
Литература:
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Новаторські форми телерадіовиробництва в Україні у кризовий період
В дослідженні новаторські форми телерадіовиробництва розглянуто на прикладі
Інтернет-мовлення, що виникло у кризовий період, а також Національних теледебатів 2014
року з онлайн трансляцією англійською, кримськотатарською і українською мовою, що відбулися напередодні позачергових президентських і парламентських виборів в Україні.
Основна мета даного дослідження – проаналізувати новаторські підходи щодо
збору, обробки і поширення інформації у кризовий період на прикладі сучасних форм телерадіовиробництва в Україні.
Для досягнення зазначеної мети окреслено наступні завдання:
- за допомогою моніторингу охарактеризувати діяльність провідних українських телерадіокомпаній під час подій 2014 року;
- на основі моніторингу українських телеканалів окреслити рівень дотримання
професійних стандартів і журналістської етики у кризових умовах;
- проаналізувати формат телевізійних дебатів як інноваційне явище, що консолідує українське і європейське суспільство.
Вивченню сучасного стану і перспектив розвитку комунікаційних Інтернет-технологій, онлайн мовлення в Україні та світі, а також сучасних форм телерадіовиробництва
в Україні присвячено чимало праць вітчизняних і зарубіжних науковців : Гоян О. Я. [1] ,
Губерський Л. [2], Даниленко С. І. [3], Іванов В. Ф. [4], Москаленко А. З. [2], Pavlik, John V.
[5], Петрів Т. І. [3], Почепцов Г. Г. [6], Слісаренко І. Ю. [7], Старіш О. Г. [9], Федорчук Л. П.
[8], Чічановський А.А. [9] та інших.
Найбільша динаміка взаємодії українського соціуму і медіа з часу незалежності
України була зафіксована під час подій 2014 року, коли більшість представників громадянського суспільства і журналісти об’єдналися навколо спільних цінностей у боротьбі за права
людей. Точкою відліку цього процесу став Євромайдан, а саме протести студенів 21 листопада 2013 року, які виступали за підписання угоди про Асоціацію з Європейським Союзом.
Активна позиція громадян і широке висвітлення Революції Гідності в Києві 2014
року у вітчизняній і зарубіжні пресі спричинили інформаційно-комунікаційні процеси всередині країни, що стали трансформаційним чинником як громадянського суспільства, так і
державотворення. Потужні інформаційні хвилі світового масштабу зумовлюють перехід на
якісно новий етап розвитку соціальних комунікацій в суспільстві, спонукають традиційні
ЗМІ до новаторства у виробництві.
Через високий рівень цензури доступ до правдивої інформації, як правило, можливий переважно за допомогою альтернативних джерел на кшталт новітніх медіа, соціальних
мереж і т.д. Одним із нововведень передачі інформації у кризовий період є Інтернет-мовлення,
розвиток котрого залежить не лише від технологічної зрілості інформаційного суспільства, а
й рівня свободи слова й преси в державі. Тепер тенденція використовувати Інтернет як найбільш зручний канал передачі даних притаманна більшості ЗМК в Україні та світі. Великого
значення набувають Інтернет-джерела під час загострення ситуації в інформаційній площині,
наприклад, під час інформаційної війни, застосуванні інструменту пропаганди і маніпуляції
громадською думкою.
У кризовій ситуації виникає потреба у створенні додаткових інформаційно-комунікаційних каналів. Наприклад, Espresso.TV – єдиний Інтернет-телеканал, котрий забезпечив трансляцію прямого включення під час висвітлення подій Євромайдану в Києві 2014
року, коли вночі під час потужного супротиву протестувальників і представників владних
силових структур було вимкнуто сигнали інших телеканалів. На той час рейтинг Espresso.TV
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був найвищим серед усіх світових Інтернет-мовників.
Успіх Інтернет-мовників полягає не лише в доступі до первинних джерел і ексклюзивних даних, а й у взаємодії з соціумом за допомогою соціальних мереж, що лежить в основі
розвитку онлайн мовлення. По-перше, на відміну від традиційного телемовлення рейтинг
Інтернет-телебачення залежить від кількості позитивних відгуків, тобто порад і коментарів
Інтернет-користувачів. Індикатором якості мультимедійного продукту є також так звана лайкограма, що відображає рівень зацікавленості аудиторії. По-друге, людина моделює свою
власну щоденну телепрограму на основі рекомендацій лідерів думок, авторитетних особистостей і т.д. По-третє, теле- і радіоаудиторія перетворюється з пасивного інформаційного
споживача на активного постачальника інформації, тобто виробника новин, адже соціальні
мережі в кризовий період стають потужним джерелом інформації.
Інтернет-телебачення – це телебачення ХХІ століття, найбільшою перевагою
котрого є можливість вільно обирати як інформаційний продукт, так час і тривалість перегляду. Наразі всі українські телевізійні канали можна переглядати через Інтернет.
Результати моніторингу якості українських теленовин, що здійснює «Телекритика» на підставі розшифровок текстів новинних випусків українських загальнонаціональних і
мережевих телеканалів (Перший канал, «1+1», «Інтер», СТБ, Новий канал, ICTV, 5-й канал,
«Україна»), все ще свідчать про наявність ознак замовності (цензури), і навіть замовчування.
Попри це у кризовий період, а саме за 2014 рік, українські телеканали поступово наблизилися до дотримання журналістських професійних стандартів подачі інформації в програмах
новин. Доказом цього є також дані про те, що Україна покращила свої показники в Індексі
свободи ЗМІ країн Східного партнерства. У другому кварталі 2014 року Україна посіла третє
місце серед шести країн Східного партнерства. На першому місці - Грузія, на другому - Молдова, четверте посіла Вірменія, п’яте - Азербайджан, останнє - Білорусь.
Тенденція взаємодії українського соціуму і медіа також яскраво помітна була у
кризовий період під час такої форми політичної комунікації як теледебати – один із новаторських в українському інформаційному просторі форматів, що має об’єднуючу функцію.
Вперше повною мірою ідея проведення національних дебатів була реалізована напередодні
позачергових президентських і парламентських виборів 2014 року. Інноваційним було те, що
учасники дебатували не лише між собою, як передбачає класична модель, а й з представниками університетської спільноти, які могли ставити запитання як під час прямого ефіру в студії,
так і за допомогою соціальних мереж. Унікальністю конвергентної моделі мовлення було
поєднання телевізійної та онлайн трансляції англійською, кримськотатарською і українською
мовами. Серед переваг інноваційної моделі теледебатів в Україні можна вказати наступні: інтелектуальність дискусії, забезпечення інтерактивну з аудиторією за допомогою регіональних
включень університетської спільноти, активну участь молоді й академічної спільноти і т.д.
Новаторство української моделі теледебатів полягає також у тому, що, окрім офіційних теледебатів, формат мав додаткову складову – дискусійний онлайн майданчик переважно
для неформального спілкування з експертами, аналітиками в перерві між блоками запитань
під час ефіру і, звичайно ж, політиками після офіційних теледебатів. Важливо зазначити, що
завдяки онлайн трансляції теледебати консолідували не лише українське суспільство всередині країни, а й об’єднали виборців із різних країн світу.
Трансформація політичних дебатів як телевізійного формату, що бере свій початок
з «великих дебатів» у США в 1960 році, відбулася із застосуванням новітніх комунікаційних
технологій у теле- і радіовиробництві на початку ХХІ століття. Тепер як засіб політичної
комунікації дебати стали традиційними в більшості цивілізованих країн світу. Так, наприклад, перші в історії Європейського Союзу теледебати, що відбулися 15 травня 2014 року
на телеканалі Євроньюз у Маастріхті за підтримки Європейського Молодіжного Форуму та
Маастрихтського університету в Нідерландах, об’єднали європейців.
Новаторські формати, як правило, мають експериментальних характер. Цікавість
отриманих даних для науки і практики полягає насамперед у тому, що проаналізовані в до26

слідженні інновації сучасного українського телерадіовиробництва дійсно успішні і можуть
стати традиційними. По-перше, йдеться про проведення національних телевізійних дебатів
напередодні президентських і парламентських виборів в Україні, що є ознакою демократизації і політичної зрілості суспільства. По-друге, розвиток Інтернет-радіо і Інтернет-телебачення у взаємодії з соціальними мережами надають аудиторії більше свободи вибору, ніж
традиційні медіа.
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Залучення аудиторії до створення медіаконтенту:
пошуки нової стратегії
Хоча залучення аудиторії до медіавиробництва впевнено увійшло до журналістської практики, ЗМІ, що традиційно виконують функції всього циклу створення контенту,
не поспішають поступатися позиціями читачам. У зв’язку з цим актуальними в питанні співпраці медіа з аудиторією залишаються два аспекти – розмір внеску, який можуть внести
користувачі у створення медіапродукту (починаючи від коментарів на сайті і закінчуючи написанням самодостатніх матеріалів) і те, наскільки медіаорганізації готові «впустити» читача
в процес медіавиробництва за умови збереження редакційного контролю. Сьогодні найбільш
поширеними формами участі аудиторії є коментування новин, дискусії на форумах, ведення
блогів, обмін медіаконтентом у соціальних мережах тощо. І хоча медіа пропонують широкий
спектр можливостей для участі, левову їх долю за даними досліджень складає коментування
користувачами матеріалів, опублікованих на сайтах [1]. Незважаючи на великий потенціал
так званої «журналістики участі», на думку деяких дослідників [2] розширення функцій, що
виконують користувачі, уповільнилось. Неможливість реального впливу на контентоформування призводить до того, що користувач втрачає зацікавленість у такому співробітництві.
Паритетність відносин у цій ситуації стає не більше ніж «інтерактивною ілюзією» [3].
За відсутності достатньої мотивації участь користувачів більшою мірою спрямовується засобами масової інформації на отримання власних преференцій, ніж на розширення
прав та свобод громадян. Демократичні гасла щодо підсилення ролі суспільства у формуванні інформаційного простору в реальності не знаходять підтвердження у медіапрактиках.
Натомість професійні ЗМІ використовують тактику поглинання користувацького контенту як
додаткового джерела отримання інформації. Тримати користувача в «обмежувальних лещатах» – єдиний шлях, який сьогодні для себе обрали ЗМІ в боротьбі за виживання на ринку
медіапослуг, що зазнав докорінних змін, у першу чергу завдяки технологіям. Проте не тільки
технології впливають на медіавиробництво, але і сам контекст розвитку суспільства впливає
на нові технології в галузі створення і поширення контенту. Незважаючи на принципові відмінності у підходах до його створення, користувацькому контенту все ж вдалося «вписатися»
в традиційну модель журналістського виробництва. Саме тому в питанні обсягу внеску користувачів потрібно, в першу чергу, виходити з істинних мотивів, за яких їхня участь стала
можливою.
Медіа приділяють велику увагу активності аудиторії, насамперед як маркетинговій
складовій бізнес-стратегії. В питанні здобуття споживчої лояльності медіасфера не є унікальним ландшафтом. Водночас небажання медіаорганізацій дати більше свободи виробникам
користувацького контенту знаходить підтримку та різні мотивації у професійних журналістів.
Серед них – загроза того, що створений користувачами контент може негативно позначитись
на іміджеві медіа та довірі до нього через використання користувацького контенту низької
якості, а занадто персоналізований контент не знайде відгуку в широкої аудиторії.
Серед негативних характеристик матеріалів, що надаються користувачами, можна
назвати: неперевіреність (недостовірність) інформації, сумнівну законність її отримання,
великий відсоток інформаційного шуму, суб’єктивність фактажу та ін. До того ж залучення
користувацького контенту на переконання багатьох працівників ЗМІ відбирає хліб у штатних
співробітників, кількість яких по всьому світу і так скорочується через падіння друкованих
накладів видань.
Робота з авторськими текстами та тісна співпраця з аудиторією змушує редакцію
багато часу приділяти моніторингу контенту сайту та соціальних мереж, модерації комен28

тарів, перегляду численних матеріалів, надісланих користувачами, та залучати додаткових
співробітників для цих цілей. Наприклад, у сайті видання Guardian існує спеціальна інтерактивна стрічка коментарів, на якій розміщується понад 350000 записів. Хоча коментарі
публікуються без попередньої модерації, їх опрацювання покладає на журналістів нові
професійні обов’язки організаторів комунікаційного процесу, його «підживлення», стимулювання та керування користувацькою активністю. «Введення» матеріалів користувачів
безпосередньо до журналістської публікації також вимагає від журналістів додаткового часу
та зусиль з нівеляції стилістичного конфлікту, що неодмінно виникатиме під час поєднання
різних за авторством текстів.
Таким чином, робота із користувацьким контентом апріорі обходиться медіа не дешево, а вартість внеску користувача багаторазово перевищується витратами на його обробку.
Споживча вартість медіаконтенту, його цінність для аудиторії безпосередньо не пов’язана з
витратами на цей продукт. Одночасно мінова вартість – тобто витрати, понесені виробником
для створення контенту, повинні бути співрозмірні з його споживчою вартістю, інакше таке
виробництво втратить економічний сенс. Визначити рентабельність використання користувацького контенту не так легко з огляду на складність виокремлення долі з доходу, отриманої
від нього безпосередньо. Тож участь користувачів, комерціалізація внеску може призвести до
корегування ціни (мінової вартості) медіапродукту, тоді як споживча вартість залишатиметься
незмінною. Саме тому медіа все більше суголосні в питанні вартості оплати праці користувачів. На думку Й. Бенклера користувачі у своїй співпраці зі ЗМІ керуються як зовнішніми,
так і внутрішніми мотивами. Зовнішні мотиви зводяться до підвищення економічного статусу
автора. При цьому внутрішні мотиви здебільшого не мають економічної складової та є внутрішнім барометром усвідомлення ролі людини як добропорядного громадянина суспільства.
За словами редактора польського тижневика Gazeta Wyborcza, що активно
залучає читачів до журналістських розслідувань: «якщо медіа дійсно хочуть змінити світ
читачів, вони охоче вам допоможуть» [4]. На думку медіаорганізацій, оскільки авторські права на контент залишаються у автора і він зможе продати його кільком ЗМІ, вартість оплати
такого контенту не може бути високою. Одночасно багато медіаплатформ вирішують питання винагороди, надаючи користувачеві можливість розміщувати поряд зі своїм контентом
рекламу, що і є основним джерелом отримання прибутку.
Як бачимо, залучення користувацького контенту породжує багато проблемних
аспектів комерційного, правового та практичного характеру. ЗМІ вдалося вчасно оцінити
потенційні можливості, що їх надає співпраця з аудиторією та, водночас, усвідомити всі
привнесені нею небезпеки. Втім ігнорувати аудиторію вже неможна. Якщо ЗМІ сподіваються і надалі залишатися пріоритетними ресурсами для своїх читачів та глядачів, їм варто
переосмислити роль аудиторії в цьому процесі. Отже, медіа постали перед дилемою – взяти ситуацію під контроль та скеровувати активність аудиторії, використовуючи її на свою
користь, або дозволити користувацькому контенту зайняти ширший сегмент медіапростору,
витісняючи професійний журналістський контент з його традиційної сфери впливу.
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Місце соціальної проблематики в ефірі національних телеканалів
Наше суспільство переживає чергову революцію, перехід від індустріальної
цивілізації до постіндустріальної чи інформаційної. Якщо коротко охарактеризувати зміни,
що відбуваються, то сенс їх полягає в тому, що раніше влада належала тим, хто володів промисловістю і виробництвом, а сьогодні влада належить тим, хто володіє інформацією і може
керувати інформаційними потоками.
Сучасне телебачення є найбільш масовим і, напевно, найпотужнішим інструментом для поширення інформації, розваг та освіти. Телеглядачеві доступні десятки, а в деяких
регіонах сотні каналів з дуже різноманітним контентом. Проте, разом із тим, «кількість»
сьогодні стала заміною слову «якість». Замість того, щоб наповнювати ефір сучасного телебачення якісним контентом, глядачеві пропонують велику кількість програм, які орієнтовані
на примітивні почуття людини. Головною метою сучасного телебачення є не підвищення
духовності аудиторії, а лише привертання уваги аудиторії, для підвищення рейтингів каналу.
Ранні дослідження, присвячені телебаченню, розглядали його як технічну новинку,
винахід, який зробив революцію в техніці. Ми ж говоримо про культурні та соціальні аспекти
телебачення, про те, як воно здатне змінити суспільство.
Соціально важливі питання, які торкаються кожного українця, підіймаються на
вітчизняному екрані у дуже специфічній формі. Здається, що цю сферу висвітлюють нібито скрізь криве дзеркало. Це питання є досить актуальним для українського телебачення,
оскільки наповненість ефіру національних каналів України з одного боку дуже різноманітна,
з іншого ж умовно її можна поділити на дві частини – канали, де переважають інформаційні
програми, та канали, де більша частина відходить на розважальний контент.
Метою роботи є виявлення типологічних та інших особливостей ефірного наповнення національних каналів, на прикладі «Першого національного», «1+1» та «Інтер». Зокрема,
виокремити соціальну проблематику в висвітлених каналами питаннях. Для досягнення цієї
мети потрібно виокремити ключові моменти, цікаві нам в рамках даного дослідження. Виходячи з цього було виокремлено певні завдання наукового дослідження. Серед них розібратися
в тому, що із себе представляє таке поняття, як «соціальна проблема», проаналізувати ролі
та функцій телебачення як ЗМІ у сучасному світі, оглянути ефірне наповнення національних
каналів України, оглянути та проаналізувати особливості каналів «Перший національний»,
«Інтер» та «1+1», з’ясувати наповненість ефіру цих каналів, які саме сегменти заповнюють
ефірний час та яким саме чином на цих нацканалах висвітлюються соціальні проблеми.
Тема наукової роботи торкається двох сфер: журналістської та соціальної, отже і
досліджували її науковці обох дисциплін. Таким чином, джерелами, які були досліджені для
теоретичної та методологічної бази наукової роботи стали праці по соціології та соціальній
проблематиці П. Л. Бергер, Т. Лукман, І. Ясаєєв. Також дослідження присвячені соціальному
функціонуванню журналістики, висвітлених в книгах Л. Хендерсон, Я. Н. Засурського, В. Ю.
Малугіной, Л.Г.Світіч. Дослідження природи та специфіки сприяння телевізійної інформації
висвітлюються в роботах В. В. Різуна, А. А. Юровского, Б. Клейн, Г. В. Грюнова. Окрім
цього, проблема відображення емпіричних досліджень телевізійного контенту та методики
їх проведення, піднімається в публікаціях Э. Альберта, Ч. Л. Боска, Е. Томсон, Р. Хеншеля.
В сьогоденні соціальна проблема або суспільна проблема розуміється як питання та
ситуації, які, прямо чи опосередковано впливають на людину і, з точки зору всього або значної кількості членів спільноти, є досить серйозними проблемами, що вимагають колективних
зусиль по їх подоланню. Конкретний перелік соціальних проблем відрізняється в різний час
і в різних суспільствах, причому дискурс їх сприйняття і уявлення з часом змінюється [1].
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Нами було проаналізовано ефір «Першого національного», «1+1» та «Інтер» для
того, щоб виокремити саме соціальну складову їх сітки мовлення. Дослідження проходило у
4 етапи [2, 283]:
Крок 1. Всі передачі розділяємо на 6 категорій, об’єднавши їх за тематичним
ознакою:
1. Новини - в цю категорію увійшли всі новинні передачі;
2. Фільми - в цю категорію увійдуть всі повнометражні художні фільми.
3. Серіали - телевізійні серіали, що регулярно виходять в ефірі.
4. Дозвілля - всі розважальні передачі, включаючи гумористичні, аналітичні, токшоу, конкурси тощо.
5. Дитячі передачі - мультфільми, дитячі розважальні та пізнавальні передачі.
6. Спорт - спортивні передачі, трансляції тощо.
Реклама, анонси фільмів і передач, заставки об’єднаємо в пункті «Інше», тому що
все це не є основним тематичним наповненням ефіру.
Крок 2. Підсумовуємо час передач з кожної категорії за днями протягом одного
тижня. Тиждень - основний цикл на телебаченні, тому для визначення частки кожної категорії досить аналізу сітки за один тиждень.
Крок 3. Підсумовуємо час передач з кожної категорії за весь тиждень, отримавши,
таким чином, матеріал для розрахунку частки кожної категорії в загальній мовній сітці.
Крок 4. Розраховуємо частку категорій, результати представляємо у вигляді діаграми.
В результаті дослідження було виявлено, що більшу частку ефіру «Інтер» займає
трансляція серіалів, та всі вони російського виробництва. Наприклад, «Готель «Президент»,
«Гречанка», «Ласточкино гнездо» та інші. Саме вони займають прайм-тайм. Дозвілля представлено такими програми, як «Судові справи», «Жди меня», «Состав преступления», а в
вихідні дні «Рисковая жизнь». Разом із тим новинний сегмент транслюється у ранковий
прайм-тайм, коли його дивиться більшість аудиторії. Новини представлені на якісному рівні
та вважаються одними з кращих серед представлених на українському телебаченні. Канал
«1+1» схожий за змістом на «Інтер», але тут серіальна продукція майже вдвічі менша. На
першому плані дозвілля, куди входять такі програми, як «Розсміши коміка», «Вечірній квартал», «Світське життя», «Шість кадрів» тощо. На «Першому національному» найбільша з
трьох проаналізованих каналів новинна частина. Вона представлена не тільки випусками
новин, але й різними аналітичними програмами та трансляції інформації від владних органів
(останнє займає майже 60% ефіру). Також, треба зауважити, що ранок на каналах «Інтер»
та «1+1» має схожу структуру, це короткі випуски новин, які перемежовуються ранковими
передачами «Ранок» на «Інтері» та «Сніданок» на «1+1». Тим часом як на «Першому національному» ранкової передачі як такої немає.
Таким чином, соціальна проблематика на національних каналах має різний вигляд. Здебільшого, це частина якоїсь програми, один з сюжетів, де констатується соціальний
факт, але немає експертної оцінки або суттєвого резонансу. Проте, існують програми, такі як
«Служба розшуку дітей», «Жди меня», які не тільки підіймають соціально важливі теми, але
й спонукають до певних дій.
Не дивлячись на те, що телебачення як культурний та соціальний феномен, достатньо вивчене на сьогоднішній день, не вдалося знайти серйозних досліджень присвячених
аналізу та проблематиці принципів побудови ефіру національних каналів України. Наше дослідження приділяє пильну увагу цим питанням та розкриває проблеми наповненості ефіру
та висвітлення в ньому соціальної проблематики.
Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що ми виявили
соціальну журналістику в наповненні національних каналів «Перший національний»,
«Інтер» та «1+1», оцінили перспективи розвитку телебачення, розробили та запропонували
власні рекомендації за типологічним членуванням телевізійних каналів, виявили можливості
телебачення, як медійного ресурсу соціальної сфери.
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Особливості впливу на аудиторію новинних телевізійних передач в умовах
сучасної гібридної війни проти України
Тему впливу контенту продукту засобів масової інформації вивчають як зарубіжні (Г. Шиллер, В. Вижлаков, Ю. Строкова, А. Данілова, В. Шейнов, С. Кара-Мурза), так і
вітчизняні дослідники (В. Іванов, П. Лісовський, О. Місніченко, Г. Почепцов, О. Холод, О.
Бойко, А. Щербина).
В зв’язку з політичними подіями на теренах України, які розгортаються з кінця
2013 й до сьогодні, тема впливу засобів масової інформації на потенційну аудиторію набуває
гостроти та актуальності.
Мета дослідження – опис впливу на аудиторію контенту новинних телевізійних
передач.
Попереднє дослідження стосувалося огляду інформаційного продукту ЗМІ [1].
На сучасному етапі розвитку державності і суспільства України засоби масової
інформації мають безпосередній та потужний вплив на свідомість своєї аудиторії, який має
як позитивний, так і негативний характер.
Величезний масив реальної інформації негативного характеру, яка висвітлює, зокрема, події на Майдані (насильницькі дії проти мирних мітингувальників), військові дії в
зоні АТО та інші події, призводить до агресивного, а як наслідок, апатичного стану аудиторії.
Психіка людини має властивість перевантаження інформацією та емоціями. З огляду на те, що «ЗМІ часто добирають саме екстраординарні факти, які спотворюють картину
дійсності» людина має необхідність відновлення свого психічного стану [2].
Зокрема, було проаналізовано новинний інформаційний контент (ранкові ефіри) 4-х
найпопулярніших каналів за переліком Індустріального Телевізійного Комітету 45-ти каналів
за березень 2014 року для категорії населення віком старше 4 років, що проживає по всій
території України (Universe). Ними виявилися канали «Интер», «1+1», Канал «Україна», ICTV [3].
Динаміка в рейтингу, проведеному компанією Nielsen на замовлення Індустріального
телевізійного комітету (ІТК), станом на другу половину січня 2015 року не змінилася [4].
Відсутність позитивної інформації або незначна її кількість в проаналізованих випусках новинних телевізійних передачах призводить до напруження стану всього суспільства.
Як зазначає відомий російський науковець С. Кара-Мурза «Створення „нервозності“, нагнітання погроз та страхів з метою тримати населення в стані безперервного стресу
стають під час кризи принципом інформаційної політики ЗМІ» [5, с. 282]. А звідси робить
висновок, що потік «поганих новин» створює в людей відчуття безперервного лиха, що паралізує бажання боротися за свої соціальні права [5, с. 311].
Як один з негативних впливів на аудиторію ЗМІ можна зазначити відволікання
від виконання роботи. За даними опитування, яке провів портал «HeadHunter Україна», 8 %
опитаної аудиторії повідомили, «що будуть жертвувати кількістю та якістю виконаної роботи
заради новин, виконуючи тільки необхідний мінімум» [6].
Також існує негативний вплив новинної інформації на дитячу аудиторію. За словами науковця Любові Найдьонової (Інститут соціальної та політичної психології) «дуже акцентованим сьогодні є ризик психологічного болю – наслідки показу контенту з елементами
насильства, застосування зброї, показом постраждалих та наляканих людей. Діти говорять,
що дуже страшно, коли „падають будинки, коли вбивають людей, бо відчуття таке, що завтра
це може статись з тобою“» [7].
На думку С. Кара-Мурзи «…достатньо час від часу припиняти дивитися телевізор
на один-два тижні, як відбувається „лагодження“ свідомості. Після цього око набуває незвичну пильність і якийсь час ти легко помічаєш, як з маніпулюючих передач „стирчать вуха“.
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На час телебачення втрачає свою привабливість» [5, с. 289].
Українські ЗМІ не позбавлені долі пропаганди. Але в умовах гібридної війни це є
безпосередньою підтримкою внутрішньої стабільності в країні.
Слід зазначити, що доля позитивних новин у контенті новинних передач необхідна
для формування позитивного суспільно-політичного клімату в країні.
Список літератури та використаних джерел:
1. Зайко Л. Інформаційний продукт засобів масової інформації в сучасному
глобалізованому світі / Л. Зайко // Актуальні проблеми сучасної філософії та науки у глобалізованому світі : зб. наук. праць / за заг. ред. проф. П. Ю. Сауха. – Житомир : Видавничий
центр ЖДУ імені Івана Франка, 2014. – С. 155–157.
2. Выжлаков М. В. Манипуляция сознанием в аналитических передачах
российского телевидения [Електронний ресурс] / М. В. Выжлаков // Вестник ВГУ. Серия:
Филология. Журналистика. 2012, № 1. – Режим доступу: http://www.vestnik.vsu.ru/pdf/
phylolog/2012/01/2012-01-40.pdf. – Дата доступу: 05.12.2014.
3. ТОП-канали [Електронний ресурс] / Індустріальний Телевізійний Комітет. –
2012–2015. – Режим доступу: http://itk.ua/ua/page/share/. – Дата доступу: 29.04.2014.
4. Які канали найчастіше дивились українці у січні: рейтинг [Електронний ресурс]
/ Рідна країна: світоглядний портал. – 2010¬–2015. – Режим доступу: http://ridna.ua/2015/01/
yaki-kanaly-najchastishe-dyvylys-ukrajintsi-u-sichni-rejtynh/.– Дата доступу: 08.02.2015.
5. Кара-Мурза С. Г. Власть манипуляции. – Изд. 3-е. — М. : Академический проект,
2015. – 358 с. – (Социально-политические технологии).
6. Карпенко О. Новости и соцсети мешают украинцам работать [Електронний ресурс] /
О. Карпенко // Портал AIN.UA. – 02.03.2015. – Режим доступу: http://ain.ua/2015/03/02/567266.
– Дата доступу: 03.08.2015.
7. Дорош М. Діти в інтернеті стикаються з новими «воєнними ризиками» – дослідження [Електронний ресурс] / М. Дорош // Media Sapiens. – 10.02.2015. –
Режим доступу: http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/kids/diti_v_interneti_
stikayutsya_z_novimi_voennimi_rizikami_doslidzhennya/. – Дата доступу: 10.02.2015.

34

Іщук Н. М. – кандидат наук із соціальних комунікацій, Інститут журналістики
Київського національного університету імені Тараса Шевченка

Негативно-емотивний дискурс мережевих мас-медій як чинник
формування згубних емоційних станів
Події в Україні за останній рік, починаючи з революції на Майдані до сьогодення
позначилися не тільки на економічній, політичній ситуації, суспільстві, а й журналістиці. Інформаційними приводами стали інциденти, які й досі викликають жаль, біль і смуток. Статті
в газетах і часописах, теле- та радіоефіри, а також матеріали в інтернеті стали присвячені
питанням війни, кризи, нестачі природних ресурсів, підвищенню цін і податків, зниженню
рівня життя, безробіттю та тероризму. Проблеми, які стосуються українців й України вплинули на формування щоденних інформаційних потоків редакціями різних мас-медій. У гонитві
за емоціогенним ефектом засоби масової комунікації почали шокувати аудиторію добіркою
статей, відео та фотоматеріалів. Звісно, це не могло не позначитися на емоціях реципієнтів.
На нашу думку, щоденний вплив негативними та вражаючими новинними повідомленнями, якими рясніють також і сайти мережевих мас-медій, згубно позначається на емоційному стані українців. Звісно, такі твердження потребують соціологічних підтверджень.
Однак варто дослідити шляхом контент-моніторингу специфіку наповнення новинних інтернет-порталів для спростування чи підтвердження гіпотези щодо емотивності їх контенту, що
може призводити до появи негативних емоційних станів у суспільстві. Під час вивчення цього питання, важливо як результат, окреслити межу між звичним інформуванням аудиторії до
перенасичення гострими статтями суспільної тематики. Зрозуміти, чи це данина обставинам,
у яких опинилася країна, чи все ж таки ЗМІ уподібнилися до програм надзвичайних новин.
Для початку, потрібно визначити сутність понять «емоційність», «емотивність» та
«емоціогенність» для уникнення неточного їх сприйняття.
Великий тлумачний словник сучасної української мови визначає емоційність
як властивість емоційного, тож емоційний – це той, «1. Який виражає емоції, насичений
ними. 2. Який легко збуджується, швидко реагує на що-небудь; нестримний» [1, 263]. Для
кращого осмислення суті поняття, варто розтлумачити слово «емоція», яке означає «переживання людиною свого ставлення до дійсності, до особистого й навколишнього життя;
душевне переживання, почуття людини» [1, 263]. Дослідник В. Шаховський стверджує, що
«На мовному рівні емоції трансформуються в емотивність; емоція – психологічна категорія,
а емотивність – мовна, оскільки емоції можуть і не виражатися та передаватися в мові й
мовою» [2, 13]. Учена Т. Кузнєцова, розмірковуючи про аксіологію медіатекстів коментує, що
«емотивний – те саме, що й емоційний, але в мові, її одиницях та їхній семантиці» [3, 225].
Під поняттям «емоціогенний» мається на увазі ефект, вплив, який здійснює медіатекст на
читача й викликає в нього певні емоції. До того ж саме тексти ЗМІ спрямовані на формування
емоціогенного ефекту [3, 226-227]. С. Іонова, вивчаючи емотивність текстів різних стилів
на рівні дисертаційної праці, дійшла такого висновку: категорія емотивності притаманна
всім текстам, але може виявлятися на рівні емотивного тла, тональності чи забарвлення. Що
стосується публіцистичного стиля, то йому апріорі характерна ознака емотивності [4, 3; 10].
Отже, стає зрозумілим, що тексти мережевих мас-медій мають ознаку емотивності,
адже спонукають користувачів глобальної мережі до прочитання матеріалів сайту, формулюють заголовки таким чином, щоб привернути увагу, вразити чи зацікавити читача. І хоча вищезазначені науковці розглядали емотивність як характеристику тексту, для інтернет-медій
емотивною може бути не тільки текстова інформація, а й фото, відео-, аудіоматеріали, що
формують контент сайту.
У контексті останніх подій в Україні, прослідковується переважна частина негативно-емотивного дискурсу мережевих мас-медій, який, на нашу думку, чинить відповідний не35

гативний вплив на емоційний стан інтернет-аудиторії. Наприклад, у виданні «Кореспондент»
за 30.01.2015 у рубриці «Київ» знаходимо таку добірку новин за день, у якій із 16 новинних
повідомлень – 11 є негативно забарвленими, зокрема: «У Києві вибухнув автокооператив,
загинули двоє людей», «У Києві застрелили офіцера ЗСУ», «Бійці «Айдара» пікетують Міністерство оборони», «П’яний офіцер СБУ розбив три машини в Києві – ЗМІ»,
«Подорожчання проїзду в метро Києва: жетони обмінюватимуть два до одного»,
«Двірників лякають позбавленням зарплат за відмову розносити повістки», «Кличко звільнив директора Київкінофільму», «Мітингувальники перекрили Хрещатик, до людей вийшов
Кличко», «Проти пожежників і працівників кінотеатру Жовтень відкрили справу», «У будівлі
Київради знайшли предмет, схожий на бомбу», «У Києві підпалили церкву Московського
патріархату». Загальне враження формують такі емоційні домінанти: вибухнув, застрелили,
пікетують, розбив, подорожчання, позбавлення зарплат, звільнив, мітингувальники перекрили, відкрили справу, знайшли бомбу, підпалили церкву. Хоча навряд упродовж дня у Києві
відбулися тільки такі події. Замість балансу в подачі інформації, інтернет-ресурси зосереджують увагу на подіях, які викликають більше емоцій, а це, зокрема, негативні факти.
У такий спосіб мас-медії недотримуються основних стандартів подачі інформації,
насамперед, це стосується балансу позитиву та негативу. У виданні «Засоби масової інформації: професійні стандарти, етика та законодавчі норми» зазначається «Редактори мають при
плануванні сюжетів і випусків стежити за тим, щоб у новинах дотримувався баланс негативної та позитивної інформації, щоб у глядачів, слухачів чи читачів не залишалося гнітючого
відчуття щодо реальності» [5, 35].
Отже, розглянувши дискурс низки мережевих мас-медій, можна зробити деякі
висновки. У складний для українського суспільства час, стандарт балансу новин має стати
засадничим, адже ЗМІ щодня формують громадську думку, а їх негативно-емотивний дискурс сприяє нагнітанню ситуації, підбуренню та зараженню мас негативними емоційними
настроями: розгубленості, напруженості, розчарування, тривоги тощо, а також агресії.
Тривалий вплив негативних інформаційних повідомлень на людину може позначитися на
ускладненні в суспільній взаємодії, спровокувати та поповнити статистику самогубств і злочинів. Проблематика дискурсу мережевих мас-медій залишається актуальною, тому потребує різнобічних досліджень для заглиблення та формування комплексної картини діяльності
медій інтернет-каналу комунікації.
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Українське питання в оптиці російських літературно-художніх та
суспільно-політичних часописів «Наш современник» і «Москва»:
ідеологічний та світоглядний аспект
Проблематика сучасної російської літературно-художньої та суспільно-політичної
періодики є мало інтегрованою в українських дослідженнях соціальної комунікації. Метою
є тезово окреслити концептуальні ідеї, пропоновані російською патріотично-православною
та неорадянською публіцистикою, які зорієнтовані на синтез дороговказів подальшого соціокультурного розвитку суспільства. Ставимо завдання простежити еволюцію поглядів авторів
журналів у трактуванні українського питання. Джерельну базу нашого дослідження становить
публіцистичний дискурс журналів «Наш современник» (далі – «НС») та «Москва», присвячений українсько-російським взаєминам. Висновки та узагальнення практично можуть бути
використаними при розробці інформаційних стратегій захисту українського медіа-простору.
Якщо часи гласності та перебудови характеризуються так званим читацьким бумом, під час якого “товсті” журнали виходили мільйонними накладами, то вже на початку
90-х років ХХ ст. розпочалась криза “товстого” журналу як культурно-естетичного феномену, в контексті якої актуалізується проблема соціальної відповідальності засобів масової інформації в умовах глобальної трансформації соціального середовища. Літературно-художні
та суспільно-політичні часописи від початку свого існування завжди є в авангарді суспільного-політичних перетворень, водночас віддзеркалюють актуальне у сьогоденні. Вони докладають зусиль, щоб залишитись епіцентром літературно-мистецького та духовного життя,
виразником нових культурно-естетичних цінностей, впливати на процеси самосвідомості,
самоідентифікації нації. Наслідком дезінтеграції Радянського Союзу стала низка криз ідеологічного, суспільно-політичного, культурного, духовного, економічного характеру, які суттєво
вплинули на світоглядні орієнтири суспільства на пострадянському просторі.
На фоні шквалу антирадянської риторики та ліберальної пропаганди, якою рясніли
сторінки літературно-художніх журналів (і колишніх радянських, і «самвидавівських» – уже
офіційних, і новостворених) вирізнялась публіцистика журналів, що позиціонують себе у
вигляді патріотичних та православно-патріотичних. Друковані органи з достатньо тривалою
радянською історією, зокрема «Наш современник» (виходить з 1956 р.), «Москва» (з 1922 р.),
осмислюючи трагедію централізму, якої Росія зазнала вдруге за століття, прагнуть відновити
Росію на правах найглобальнішої сили в світі. Характерною ознакою процесу переосмислення історії в публіцистичному дискурсі зазначених журналів став пошук «вищих» цінностей,
фундаментальну основу котрих черпали у традиції «руського православія». Гостра критика
на адресу Заходу й імпортованої ідеології лібералізму, звернення до фундаментальних християнських цінностей – спільні теми патріотичної публіцистики цих журналів. Філософсько-ідейний пошук матриці національного самовияву й історичного самовизначення Росії, а
також широка полеміка щодо проблеми «патріотизму», «національної свідомості», «національно ідеї» становили осердя російської патріотичної публіцистики.
Кризу російської національної ідентичності метафорично сформулювала постійний автор журналу «НС» Ксенія М’яло у статті «Слов’янські потоки»: «Руське море» гине,
як Арал». Далі читаємо: «Сьогодні Росія – це не органічне ціле, а сума механічних складових
суверенних автономій та несуверенних країв і областей з руським і російським населенням»
[1, 111].
Більшість публіцистів «НС» дотримується думки, що ефективне протистояння
експансії Заходу можливе за умови повторного «возз’єднання» усіх (або більшості) держав,
котрі свого часу належали до складу СРСР. У виступах вони розвінчують космополітичну
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ліберальну ідеологію, яка спричинила суспільно-політичний хаос і «призвела до загибелі
радянської Батьківщини».
Окремою тематичною лінією розроблена проблема взаємовідносин українського
й російського народів. У публіцистичному дискурсі «НС» Російська імперія та Радянський
Союз постають у вигляді вдалого російсько-український проекту, втіленого завдяки взаємодії
двох слов’янських народів — великоруського й українського, що стало гарантом існування
могутньої держави. Причому українці не трактуються активним формотворчим етносом.
Більшість публіцистів цю функцію покладають на великоруський народ, а українців називають «пасивним», «імперськонаповнювальним» етносом. В історичній ретроспективі, яка не
виходить за межі доктринерського імперсько-радянського підходу, тиражуються ідеологеми
«колиски братніх народів», «слов’янської єдності», наголошується на віковій дружбі, спільних
традиціях і культурі, історичній памʼяті, що повʼязує обидва народи ще з часів Київської Русі.
Бажання інтегрувати російське суспільство в традиційному імперському дусі найяскравіше виявляється через тиражування міфів про «Святу Русь», «збирання земель», «Третій
Рим», «тисячолітніх традицій» російської державності, «месіанство» російської ідеї, носієм
якої є російський «народ-богоносець». Отже, витворюється образ майбутнього Росії, який
має стати активним засобом впливу на соціальні процеси в сучасному, а також артикулюється бажання поширити власні діяння на весь світ заради встановлення «загальнолюдських
цінностей».
Етноконфесійна ідентифікація росіян набуває виразніших рис всередині 90-х років
ХХ ст. Цей період також характеризується посиленням компенсаторського націоналізму й
імперської свідомості, що супроводжувались зростанням консервативних та ізоляціоністських настроїв. У цей час посилюються антидемократичні й антиреформаторські лінії
публіцистики. Російський державний і масовий шовінізм апелює до міфологем минулого:
«тисячолітньої історії» Росії, глорифікуються мілітариські легенди непереможної Російської
армії, а також кристалізується концепція євразійської Росії та концептуалізується ідеологема
«руского міра» і неоєвразійства. Зазначимо, що в процесі філософського-ідейних пошуків
«НС» був теоретичним речником євразійства, розвинув і доніс до широкого загалу доктрину
з історіософськими та політичними ідеями, з якими до початку 90-х років ХХ ст. було ознайомлене лише вузьке коло інтелігенції.
Звернення публіцистів «НС» і «Москви» до традицій православ’я – це єдиний
спосіб легітимізувати концепт «тисячолітньої історії» Росії. Відтак на сторінках часописів
часто цитовані «Слово про закон і благодать» Іларіона, «Послання» В. Мономаха тощо, вміщуються промови на той час ще митрополита Кирила, згодом – Святішого Патріарха всія
Русі Кирила, де увиразнюється ідея «руского міра» як ідейно-духовна основа майбутньої
російської наддержави, що постане на теренах євразійського простору.
Наприкінці 90-х років ХХ ст. концептуалізується «самотність» Росії в перспективі взаємин з країнами-сусідами та світовою спільнотою, які все частіше розглядаються
у координатах «свій-чужий». Слов’янофільські «голоси» на сторінках «НС» поступово
притишуються, поступаючись антиукраїнській риториці. Увага публіцистів фокусується
на інституалізації в Україні історичної пам’яті. Прихід до влади Віктора Ющенка трактувався геополітичною поразкою РФ у війні зі Заходом. Зміна історичної політики України,
діяльність Інституту національної пам’яті, музейні експозиції присвячені історії репресій,
Голодомору трактуються «НС» як інституційні механізми фальсифікації історії, ідеологічна складова котрих домінує над «історичною правдою». Найбільше обурення авторів «НС»
викликала спроба третього українського Президента примирити ветеранів Другої світової
війни – колишніх вояків Радянської армії та ветеранів УПА.
В оцінці ролі армії УПА, історичних постатей Б. Хмельницького, І.Мазепи, С.Бандери, генерала Чупринки, запереченні трагедії Голодомору «НС» продовжує доктринерську
традицію радянської історіографії, але градус емоційності в публіцистичних виступах свідомо максималізується. Тлумачення воїнів УПА на сторінках «НС» відбувається у шаблонах
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радянської історії – зрадників, ворогів, бандугруповань, котрі «стріляли в спини радянським
солдатам». Оскільки в розумінні «НС» монополія на Перемогу належить російському народу, ідея проведення урочистостей, приурочених завершенню Другої світової війни у Києві за
участі ветеранів УПА, трактується як «осквернення пам’яті», «кричущий факт фальсифікації
історії війни» і перегляду її результатів. Помаранчева революція 2004 р. і прихід до влади,
за риторикою «НС», «оранжистів» стали остаточною лінією вододілу, точкою неповернення,
після якої українці з «наївних малоросів», «невдячних молодших братів» стали «ворогами».
Ще у 2005 р. вже згадувана авторка «НС» Ксенія М’яло, посилаючись на образи літературної класики, поділила Україну на «Остапа» (східний вектор) і «Андрія» (західний вектор). Авторка переконувала, що Росія завжди буде вибором «Остапа», закликаючи російську
владу повсякчас опиратися на нього. Натомість «Андрій» (позиція Майдану дифініціюється
як «вибір Андрія») – ворожий, прозахідний – «зійдеться у сутичці не на життя, а на смерть» з
вибором Остапа [2, 131]. Втілення саме цієї стратегії ми простежуємо у сьогоднішніх українсько-російських взаєминах.
Публіцистичний дискурс досліджуваних часописів інтенсифікує реабілітацію
сталінського режиму. «Сталінізація» у публіцистичних виступах має характер панегірика
сучасній владі, який заохочує її перейти від ворожої риторики до агресивних і войовничих
дій. Виразно простежується радикалізація поглядів та задіяння мобілізаційних ресурсів історичної пам’яті.
Неспроможність обʼєктивно оцінювати власне минуле стає характерною рисою
сучасної Росії, що у свою чергу робить суспільство вразливим і перешкоджає побудові нормальних взаємин зі сусідніми державами.
Підсумовуючи розглянутий матеріал, доходимо висновку, що публіцистиці «НС»
притаманне емоційне, ортодоксальне світосприйняття, схильність до абсолютизації й ідеалізації. Авторам притаманний доктринерський підхід, некритичність до власних поглядів,
інколи крайня нетерпимість та критика до інших позицій. Традиційним в оцінці політичного
життя є царецентризм, вищий керівник перебуває в центрі сприйняття функціонування влади
та суспільства.
Суперечливі ретроспективні концепції суспільно-політичного розвитку Росії, зумовлені поєднанням (інколи в межах одного номера журналу) ідей крайнього московського
етноцентризму, православно-панславіського імпер-патріотизму, націонал-комунізму, створюють, на перший погляд, ідейний різнобій публікації, однак, вкладаються у координати
«нашосовременівського» ідеологічного та літературного поля.
Публіцистичний дискурс православно-патріотичних та неорадянських «товстих»
журналів «НС» і «Москва» активує передусім ідеологічні ресурси історичної пам’яті. Осмислення історичного минулого їхньою публіцистикою завжди вписується в загальну картину
«великого минулого», в якій основоположними принципами є пріоритет державності.
Головне завдання «НС» і «Москви», формуючи плани на майбутнє, полягає у
поверненні й розширенні РФ колишніх сфер впливу на світовій арені, культурній експансії та розбудові православного світу. Роль православ’я є визначальною, оскільки саме воно,
на переконання більшості авторів досліджуваних часописів, єдине може дієво протистояти
викликам світового глобалізаційного процесу та ліберальному світогляду.
З 2004 р. негативні конотації російського неологізму «оранжисти», який свідомо створювався співзвучно зі словом «фашисти», використовувався на позначення усього
питомо українського, тобто ворожого. Тенденція ворожості та нагнітання міжнаціональної
ненависті досягла свого піку за часів Революції Гідності.
Сплав маргінальної ідеї євразійства (неоєвразійства), апологетом якої став «НС», та
ідеї «руского міра», апробація якої проводилась на сторінках «Москви», стала світоглядним
орієнтиром для внутрішньої та зовнішньої політики Російської Федерації та ідеологічним
конструктом агресивної пропаганди, експортованої на терени пострадянського простору.
Внаслідок багатолітнього споживання російського інформаційного продукту, ча39

стині громадян України ззовні імплантовано постулати «руского міра». Захист національного інформаційного простору повинен стати пріоритетним завданням державної безпеки
України.
В часи кризи чи відкритих військових конфліктів на засобах масової інформації
лежить особлива суспільна відповідальність за пониження градусу емоційності, торування
шляхів до порозуміння, рівноваги і нормалізації суспільних взаємин.
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Роль телебачення у висвітленні екстремальних подій,
терактів та катастроф
Терористична діяльність за своєю природою спрямована впливати на політичні
інстанції через громадську думку, виробляючи ефект на широкі суспільні верстви, до яких у
терористів немає прямого доступу. Публічність – головна умова терористичного акту, власне
тому розквіт тероризму і почався в останній чверті 19 століття – з розвитком засобів масової
інформації.
Метою даної статті розгляд ролі телебачення у висвітленні екстремальних подій,
терактів та катастроф.
Проводячи дослідження ми поставили перед собою наступні завдання: оцінити
стан висвітлення терористичних актів, стихійних лих та катастроф на українському центральному телебаченні; порівняти досвід оприлюднення екстремальних подій на телебаченні
в різних країнах світу.
До розгляду проблем висвітлення екстремальних подій зверталися такі вчені, як В.
Іванов, Г. Почепцов, Є. Прохоров, – вони дослідили історичні, теоретичні та практичні аспекти проблеми. Детальне вивчення отримала робота над інформаційними повідомленнями про
тероризм, стихійні лиха та катастрофи в таких науковців, як І. Хлєбніков, Н. Ващенко, А.
Вартанов, С. Муратов.
Телебачення дозволяє створити ілюзію перенесення людини на місця реальних
подій і викликати у глядача відчуття причетності до подій на екрані. Ціна дії, вчиненої під
об’єктивом телекамер, зростає в декілька разів: атака кількох терористів на вежах-близнюках
стала подією всесвітньої історії, закарбувалася в пам’яті кожної людини – картину жаху в
прямому ефірі побачили не сотні, не мільйони – мільярди.
Більше того, сучасні терористичні організації прагнуть отримати власні ЗМІ –
приблизно 80% з них утримують свої Інтернет-сайти, деякі є власниками радіо- та телестанцій [37, 20].
Окрім задекларованих терористами цілей, подібні акції життєво необхідні їм для
внесення хаосу в суспільство, зародження й постійної підтримки у громадян відчуття панічного страху, розколу суспільної думки, демонстрації своїх можливостей здійснювати добре
підготовлені, масштабні напади, рекрутувати нових бойовиків та спонсорів.
На думку політологів (Бусленко Н. І., Старостін А. М., Дугін А. Г. та інші), по
своїй суті теракт – це дієвий метод донесення і поширення інформації про альтернативні
політичні позиції через ЗМІ, що впливають на широку аудиторію. Засоби масової інформації не можуть ігнорувати подібного роду екстремальні ситуації, так як їх провідне завдання
полягає у висвітленні всього, що відбувається для громадян інформаційного суспільства
[13]. При цьому в законі чітко прописано, які відомості, що відносяться до терористичного
акту, забороняється поширювати. До них відносяться: опис спеціальних засобів, технічних
прийомів, тактики боротьби, складу учасників. В іншому випадку для редакцій ЗМІ передбачені форми покарання: від офіційних попереджувальних листів до вилучення тиражу і
закриття редакції [16, 37].
Задовольняючи природну потребу суспільства в інформації, ЗМІ при висвітленні
терактів стають заручниками етичних норм. Вони несуть соціальну відповідальність перед
суспільством, відповідаючи за захист від насильства та безпеку населення, використовуючи
свої основні ідеологічні та педагогічні функції. У даній ситуації основними завданнями ЗМІ
є: геополітичне, ідейне та психологічне просвітництво людей, шляхом надання своєчасної
інформації про різні соціально-політичні моделі в суспільстві [51, 16].
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Засоби масової інформації відіграють дуже важливу роль в процесі висвітлення тероризму, і ця роль може бути як позитивною, так і негативною. По необережності ЗМІ може
стати інструментом впливу на масову аудиторію в руках терористів. Освітлення терактів грає
їм на руку, особливо якщо працівники преси та телебачення перебувають у паніці і в поспіху,
без ретельної перевірки пускають інформацію в ефір або в друк. І ЗМІ в цьому випадку, самі
того не усвідомлюючи, одночасно працюють на терористів.
Візуальна сторона конфліктів особливо важлива, оскільки саме вона найбільш
сильно відбивається на масовому сприйнятті подій глядачами. Як вважають дослідники,
сприйняття конфліктів в значній мірі стереотипізована і включає в себе емоційну реакцію з
почуттям ворожості по відношенню до однієї сторони і когнітивний аспект – прагнення до
спрощення інформації, схематичну оцінку фактів, вибірковість сприйняття [28, 49].
Психологічні аспекти тероризму змінились. Якщо на початку 70-х минулого століття терористи прагнули лише максимальної реклами, а їх акції не супроводжувались великою
кількістю жертв, то у 1990-ті роки і початок ХХІ століття ситуація повністю змінилась, стала
принципово іншою. Нині терористи організовують масові вбивства [13].
Питання щодо ролі ЗМІ у протидії організованої злочинності, в тому числі тероризму і політичного екстремізму, вимагає розгляду двох взаємопов’язаних аспектів – діяльності
правоохоронних органів стосовно протидії злочинності, з одного боку, і діяльності самих
ЗМІ, з іншого боку. При цьому ефективність інформаційної діяльності держави з протидії
тероризму і політичного екстремізму визначається рядом складових:
– нормативно-правовою базою як боротьби зі злочинністю, так і інформаційно-комунікативного процесу;
– наявністю державної стратегії протидії політичному екстремізму і тероризму;
– рівнем професійної підготовки співробітників засобів масової інформації, а також співробітників органів безпеки і спеціальних служб, у тому числі залучаються до роботи
з представниками ЗМІ [32, 90].
Не менш важливим питанням є висвітлення на телебаченні катастроф техногенного характеру та стихійних лих. Згідно із дослідженням Української академії преси «Моніторинг політичних новин» за участю співробітників Інституту соціології НАН України, станом
на червень 2012 року найбільше уваги в українському телевізійному просторі приділяється
власне цій тематиці – 16% [30, 5].
Трагедії такого характеру щодня забирають сотні людей, а підчас масштабних
стихійних лих – тисячі. Через це наслідки катастроф та стихійних лих вимагають дуже ретельного підходу до їх висвітлення. Необхідно вживати всі можливі зусилля для того, щоб
на телебаченні або в мережі не з’явилися матеріали, які могли б викликати неприйняття
широкої аудиторії.
При висвітленні нещасних випадків, лих і заворушень, журналісти повинні проявляти зважений підхід до подачі інформації. Акцент повинен бути зроблений на швидку і точну
передачу основної фактичної інформації, такої як час, місце розташування, місце від’їзду, місце призначення, маршрут, номер рейсу (в разі авіакатастрофи, наприклад). Робота за даною
схемою допоможе уникнути проблем, пов’язаних з негативним впливом на маси людей.
Аварії, стихійні лиха, катастрофи, війни, «надзвичайні» та «екстремальні» ситуації
всіх сортів на сьогоднішній день стали частиною нашого життя. Відомо, що переживання
тих чи інших екстремальних ситуацій може призводити до справжньої психічної травми у
людей, що стали їх жертвами, учасниками або свідками. Під психічною травмою розуміється
переживання, що виходить за рамки нормального звичного досвіду, обумовлене подією, яка
у більшості людей викликало б страх, жах, безпорадність. Особливо це стосується ситуацій,
які людина сприймає як загрозу для свого життя або життя близьких йому людей. Причому
треба зазначити, що часто важлива не стільки об’єктивна небезпека і тяжкість події, скільки
суб’єктивне їх сприйняття та оцінка.
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ЗМІ, несучи в маси інформацію про екстремальні події, можуть грати і грають важливу роль у визначенні ступеня травматичності тих чи інших подій.
У деяких випадках ЗМІ самі можуть викликати психологічну травму. В першу чергу це стосується телебачення. Телебачення «вносить» травматичні події в кожен будинок,
завдяки йому мільйони людей «долучаються» до екстремальних ситуацій, при цьому часом
«завдяки» телебаченню ми отримуємо можливість стати свідками (майже учасниками) тих
подій, від яких були би віддалені, навіть знаходячись поряд з місцем події. Іноді яскравий
показ травмуючих подій, особливо мертвих і вмираючих людей, сам по собі може викликати
у глядачів травматичні переживання, подібні до переживань у справжніх очевидців події. А
якщо сприйняття репортажу про якийсь страхітливому подію супроводжується усвідомленням того, що подібне могло статися і з самим глядачем або його близькими, то наслідки для
психічного стану людини можуть бути досить тривалими.
У чому ж основна причина травмуючого впливу ЗМІ. На наш погляд, причина,
перш за все полягає в тому, які цілі ставлять (або не ставлять) перед собою журналісти. Найчастіше здається, що мета написання або показу того чи іншого матеріалу – просто створення
яскравого, емоційно захоплюючого нарису, статті, репортажу. Просто показати найжахливіше, шокувати людей і залучити до свого телеканалу максимальну кількість глядачів. Іноді
сам приголомшений журналіст намагається передати свої враження, що згідно з Етичним
кодексом журналіста, не дозволяється. Але ці цілі якраз і можуть призводити до розглянутих
вище наслідків.
У той же час, схоже, що журналісти набагато рідше замислюються над тим, як саме
вони хотіли б вплинути на людей за допомогою свого сюжету чи передачі, причому як на широку публіку, так і на своїх героїв. Чомусь дуже рідко проглядається мета – допомогти людям
пережити травму, впоратися з ситуацією, частіше ми бачимо бажання шокувати, здивувати
чи налякати. Можливо, сьогодні, коли ЗМІ стали частиною життя практично всіх людей, питання про цілі кожної конкретної роботи журналіста вже не можна просто ігнорувати.
Висновок. Викладене вище показує, що певне обмеження свободи поширення
інформації про тероризм, катастрофи та стихійні лиха необхідно, але проводити його треба
не порушуючи Декларацію прав людини та інші постулати демократичного суспільства. При
цьому виникає серйозне протиріччя між обмеженням свободи інформації і принципами демократії. Рішення проблеми нетривіально, так як будь-яка держава намагається засекретити
все, видаючи лише ті відомості, які вигідні конкретним чиновникам. Тому не можна передоручати їм право на такі обмеження.
З іншого боку, володіючи вибухонебезпечної інформацією, не можна видавати її
в ефір, так вона може заподіяти шкоду і заручникам, і операції по їх знешкодженню, може
негативно вплинути на психічне здоров’я телеглядачів. Повинна існувати система обмежень,
які добровільно взяла б на себе журналістська спільнота. Самообмеження буде більш дієвим,
ніж обмеження, введені законом. Але журналісти повинні осмислити самообмеження, перш
ніж узяти їх на себе, вони повинні вірити в правильність цього обмеження. У цьому сенсі
конвенція, підписана журналістами, хоча і не матиме статусу закону, може виявитися більш
дієвою, ніж закон.
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Каталізуючий вплив медіа на якість соціальної комунікації
у кризовий період
Між ранніми поглядами на медіа й масову комунікацію та сучасним прочитанням
завдань і впливів нових медіа пролягає широкий шлях різнопланових досліджень і наукових
шкіл. Попри місійну роль і відповідність духу часу, якими науковий флер огортає аналітичні
праці стосовно авангардності й перфектності медіа в комунікації, є ще масив досліджень
про негативні впливи медіа. Д. Мак-Квейл пише, що «як тільки з’являється нерозв’язана або
нез’ясована проблема, виникає низка випадків моральної паніки, пов’язаної з мас-медіями. Найусталеніший їх елемент – негативне сприйняття мас-медій, особливо схильність
пояснювати зростання соціального безладу зображенням злочинності, сексу та насильства
в медіях» [1, 46]. Д. Мак-Квейл не розвиває проблеми негативного сприйняття медій. Нам
здається, що на часі зауваження того факту, що кризи в суспільстві також спричиняють появу
моральної паніки. Але більше йдеться про ідеологічні війни, які здатні підривати моральні
устої суспільства, розбалансовувати національну ідентичність. Згадуючи у цьому зв’язку
суть м’якої сили, за визначенням Дж. Ная, відзначимо, що не існує однозначного сприйняття
негативної і позитивної функцій медіа. На думку Г. Почепцова, «м’яка сила дозволяє здійснювати вплив, переборюючи відстань і час. <...> І взагалі весь світ переходить до методів
захисту і нападу з допомогою м’якої, а не жорсткої сили. І тут ЗМІ будуть відігравати найважливішу роль» [2, 93].
Події 2013–2014–2015 років: відмова української влади від євроінтеграційних процесів, Євромайдан, Українська революція гідності, анексія Криму, військова агресія Росії в
Луганській, Донецькій областях, відтермінування застосування окремих положень Угоди про
асоціацію між Україною та Європейським союзом майже на півтора року, невдалі спроби
дипломатичним шляхом припинити просування агресора – все це було центром обговорення
в українських медіа. Комунікація в кризовий період стала викликом для багатьох медійників. М’яка сила іноді скочувалася до інформаційної війни, до поширення фейкових новин
зі сторони ворога, який однаково наступально діє на передовій, вводячи важке озброєння і
пропаганду через підконтрольні ЗМІ. На думку А. Трояна «Старший брат» розпочав війну
проти України задовго до анексії Криму та вторгнення на Донбас. Обмеження на ввезення
товарів, засилання агентів у важливі сектори військової та владної галузей свідчать про те,
що Кремль розпочав гібридну війну досить давно. Однією зі складових цього процесу була
кіноіндустрія, яка обробляла й готувала ґрунт для серйозніших дій» [3].
Війна, що точиться на сході України, змінює геополітичний устрій світу. Медіа
прискорено поширюють новини з театру подій, стимулюючи міжнародну комунікацію.
Актуальність теми нашого дослідження обумовлена тим, що розв’язана Росією
гібридна війна змінила українську стратегічну комунікацію, змінила контент українських
медіа. Мета дослідження показати головні проблеми комунікації в кризовий період та як їх
намагається вирішити патріотична медіаспільнота. Завдання, при проведенні цього дослідження, випливають з контент-аналізу публікацій в українських медіа.
Теоретичною основою для підготовки й проведення дослідження стали такі праці:
Г. Почепцова «Стратегічні комунікації: стратегічні комунікації в політиці, бізнесі та державному управлінні»[4] та «Комунікативний інжиніринг: теорія і практика»[5], Р. Кагана «Про
рай і владу. Америка і Європа у новому світовому порядку»[6], Е. Лукаса «Нова холодна
війна. Як Кремль загрожує і Росії і Заходу»[7], Б. Райтшустера «Путінократія. Людина влади
та її система»[8].
«Комунікації здатні створювати і утримувати нові ситуації в усіх просторах – ін45

формаційному, когнітивному і фізичному. – пише Г. Почепцов, – Комунікації здатні зламати
«коди» звичайного життя і спрямувати його течію в нове русло. Це небезпечний інструментарій, зупиняти який може тільки протидія з боку інших гравців (політичних, економічних,
міжнародних) або інерція масової свідомості» [5, 38]. Г. Почепцов значну увагу приділяє
ролі соціальних мереж у комунікації. У своєму дослідженні комунікативного інжинірингу
він часто реферативно подає праці багатьох американських, британських, російських вчених.
Суть його дослідження зводиться до того, в який спосіб комунікативний інжиніринг створює
такі смисли, які «блокують один тип рішень і активують інший» [5, 62].
Прагматичний аналіз розбіжностей між США і ЄС у поглядах на безпеку Європи
й боротьбу з тероризмом у світі поданий Р. Каганом актуальний у сьогоднішніх намаганнях
Німеччини й Франції загасити гібридну війну Росії. «Чи можуть Сполучені Штати реагувати
на стратегічні виклики у світі без санкцій Європи? – запитує Р. Каган. – Відповідь проста –
вони вже роблять це. <...> Європа може запропонувати моральну та політичну підтримку, однак не військово-стратегічну, крім хіба найціннішого стратегічного активу – миру на своєму
континенті» [6, 84].
Політичний оглядач газети «День» І. Лосєв часто публікує огляди українських медіа
щодо їхнього впливу на міжнародну і соціальну комунікацію, висловлюючись за перевагу м’якої сили: «Тривалий час я закликав офіційний Київ <...> відкривати в моєму рідному Криму
українські школи, університети, газети, телеканали, театри й радіостанції, доводячи, що це
набагато дешевше коштує, ніж військове протистояння...» [9]. І. Лосєв також висловлює думку
співзвучну оцінкам інших міжнародних експертів стосовно розрахунків Кремля «на боязкість
й продажність керівного прошарку Заходу». Адже рішучість, послідовність ЄС і США «не
залишать Путіну жодних шансів на встановлення у світі ФСБешного «орднунга» [9].
Е. Лукас і Б. Райтшустер попереджали людство про реальну небезпеку війни, що
її здатна розв’язати Росія. Зокрема, Б. Райтшустер скрушно зауважує, що «надто багато хто
тут у нас, у Німеччині, недооцінює свободу, демократію і правову державу» і закликає не
тішитися ілюзіями щодо Путіна [8, 344–345].
Для подальшого дослідження ролі каталізуючого впливу медіа на розвиток соціальної комунікації розкриття теми має стартовий вплив. Це початок нових студій про комунікацію між українським суспільством і зовнішнім світом через медіа інструментарій. Один із
українських практиків побудови стратегічної комунікації дипломат Д. Кулеба вважає, що
зараз є три проблеми із комунікаційною політикою: закритість відомств, що мають важливу
й цікаву інформацію, недостатність координації дій комунікаторів в рамках одного інформаційного наративу, відсутність фінансової підтримки з боку держави солідних комунікаційних
міжнародних проектів [10].
Посол Норвегії в Україні Й. Е. Фредріксен щодо подій в Україні висловився за
більшу увагу європейців до них. «Реакція взагалі в Європі пов’язана з тим, що конфлікт в
Україні для дуже багатьох незрозумілий. І інформація в Європі про конфлікт в Україні була
частковою», – говорить дипломат в інтерв’ю газеті «День» [11].
Відзначаючи позитивний вплив якісного контенту українських медіа на комунікаційні процеси, не можемо замовчувати низку оціночних суджень, які віддзеркалюють ареал
проблемних ситуацій, що виникли в середовищі українських медіа з початком гібридної
війни. Про це йдеться в оглядовій статті «Наша зброя – правда»: «Український журналіст
не готувався до ідеологічної війни. <...> Нікому в державі не потрібна єдина інформаційна
політика, ніхто навіть не знає, що це таке, з чого вона має складатися, як і хто її має впроваджувати» [12].
Якщо міжнародна комунікація потребує фінансових вливань, то соціальна комунікація активована ЗМІ, зацікавлена у нових смислових акцентах у вирішенні топ-проблем, що
накопичилися через небажання інтелектуального середовища брати участь у творенні сучасної української модерної ідентичності. Цьому часто присвячені матеріали у газеті «День»,
в такий спосіб видання дбає про вироблення «формули української ідентичності, яка була б
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достатньо ефективною як теоретичний та практичний інструмент» [13].
У висновку варто наголосити на якісному українському комунікативному зрушенні, що постає як геополітичний чинник з найнеочікуванішими наслідками. За оцінками Л.
Шевцової «Україна зробила прорив в інтелектуальному паралічі пасивності європейського
політичного поля, змусила думати про нові правила гри, про те, що не працює» [14].
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Особливості контенту інформаційно-аналітичних програм українських
краудфандингових інтернет-телеканалів у кризовий період
Актуальність теми полягає у вивченні малодослідженої онлайн-платформи, що
представлена трьома краудфандинговими інтернет-телеканалами, які розвиваються у медійному просторі з 2013 року. Доцільним є проаналізувати особливості контенту, основні тенденції та жанрові особливості таких інтернет-телеканалів у кризовий період.
Мета дослідження – розгляд контенту відео сюжетів трьох українських інтернет-телеканалів суспільного мовлення та встановлення закономірності подачі найбільш актуальної та резонансної інформації. Дослідження передбачає наступні завдання: 1) провести
моніторинг контенту краудфандингових інтернет-телеканалів та визначити основні теми й
аспекти охоплення інформації у сюжетах, які висвітлювались протягом грудня 2014 року та
січня 2015 року; 2) визначити рівень дослідження інтернет-контенту в українському журналістикознавстві; 3) проаналізувати й систематизувати інформаційне наповнення телеканалів.
Основними джерелами дослідження слугували інтернет-телеканали «Hromadske.
tv», «GromTV» та «Спільнобачення».
Наукова новизна полягає у системному й ґрунтовному аналізі контенту суспільного телебачення у кризовий період.
Телебачення займає особливе місце в інтернет-просторі. За результатами аналітичного звіту лабораторії ConsumerLab компанії Ericsson ефірне телебачення втрачає свою аудиторію в усьому світі, поступаючись місцем аудіо та відеоконтенту з інтернету.
Мода на розвиток онлайн-платформи медіа ресурсів прийшла до України із США
та Європи. Перша спроба поєднати телебачення із Інтернетом вдалась компанії Microsoft у
2000 році. А вже за 10 років компанії Apple та Google започаткували свої Інтернет – TV.
В Україні цей процес стартував пізніше, проте вже сьогодні він стрімко розвивається. У 2013 році в Україні з’явилися три канали громадського інтерент-мовлення. Серед них:
«Hromadske.tv», «GromTV», «Спільнобачення». Про популярність саме цих онлайн-ресурсів
говорить цифра у кілька мільйонів переглядів ще в перші місяці існування.
Досвід таких країн як Німеччини, Франції, Великої Британії засвідчує те, що розвиток структури громадського телебачення є невід’ємною частиною демократії та умовою
її успішного розвитку. Потреба громадського мовлення у суспільстві за Д. Мак-Квейлом
відповідає «загальними громадськими інтересами», а також тим, що воно «може задовольняти комунікативні потреби, якими через їхню неприбутковість нехтують комерційні системи» [2]. В часи запеклої боротьби за демократичні цінності український глядач як ніколи
потребує об’єктивного та професійного інформаційного простору. Три основні телевізійні
інтернет-проекти, що позиціонують себе суспільними мовниками, існують за рахунок фінансування споживачів контенту, так званого краудфандингу. Краудфандинг – це такий тип суспільного фінансування, який здійснюється за допомогою онлайн-платежів, що юридично є
збором пожертвувань на некомерційну діяльність.
Суспільний мовник в період кризи несе на собі велику відповідальність за якість
та масштаб інформаційного наповнення ефіру. В медіа просторі кризою вважають подію
або низку подій, котрі перетворюють організацію або уряд держави на об’єкт пильної уваги
засобів масової інформації та громадськості. Криза являє собою гостру форму «прояву протиріч, пов’язану з порушенням соціальної стабільності з перервою у функціонуванні певної
соціальної системи» [3, 54]. Суть кризи полягає у раптовості, недостатності інформації, ескалації подій, втрати контролю, зростанні втручання зовнішніх сил. Під час кризи основними
функціями ЗМІ є встановлення порядку денного, інформаційне забезпечення в оперативно48

му режимі, маніпулювання і контроль громадської думки через формування стереотипного
мислення [4] .
Змістом програм, які складають інформаційно-аналітичний тип мовлення, є аналіз
актуальних питань зовнішньої та внутрішньої політики країни, суспільного та громадського
життя, соціально-економічних проблем, а також досягнень та подій у галузі науки, культури,
спорту [1, 10]
Отже, для контент-аналізу інформаційно-аналітичних програм інтернет-телеканалів ми обрали наступні критерії: за тематичною направленістю, за головним аспектом
висвітлення теми, за жанром подачі матеріалу,за масштабом охоплення інформації, за основними суб’єктами кожного сюжету.
Результати проведеного контент-аналізу щодо тематичної направленості відеосюжетів за грудень 2014 року – січень 2015 року представлені у табл. 1. Як бачимо, найбільший
відсоток належить політиці та питанню АТО. Найчастіше висвітлює тему АТО «GromTV»
(55%), а політику «Hromadske.tv» (35%). Найменш уваги журналісти трьох інтернет-телеканалів приділяють економіці та культурі.
Таблиця 1.
Основна тематична направленість медіа-матеріалів «Hromadske.tv»
Тема сюжету
Загальна кількість
Співвідношення стосовно
матеріалів за визначений
інших тем (%)
період
Політика
20
35
Економіка
3
3
Суспільство
5
12
Культура
7
15
АТО
35
35
Всього 39 100
«GromTV»
Тема сюжету
Загальна кількість
Загальна кількість
матеріалів за визначений
матеріалів за визначений
період
період
Політика
15
20
Економіка
2
2
Суспільство
6
20
Культура
3
3
АТО
67
55
Всього 93 100
«Спільнобачення»
Тема сюжету
Загальна кількість
Загальна кількість
матеріалів за визначений
матеріалів за визначений
період
період
Політика
12
30
Економіка
5
8
Суспільство
10
15
Культура
7
12
АТО
15
35
Всього 49 100
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У табл. 2 можемо спостерігати, що найбільша кількість відеоматеріалів представлена в інформаційному та політично-управлінському аспектах. Меншою мірою матеріали
представлені у нормативно-правовому та економічному.
Таблиця 2.
Аспект теми, що висвітлювалась «Hromadske.tv»
Аспект теми
Загальна кількість
Співвідношення відносно
матеріалів за визначений
інших аспектів (%)
період
Інформаційний
20
35
Політично-управлінський
10
30
Нормативно-правовий
4
15
Економічний
5
20
«GromTV»
Аспект теми
Інформаційний
Політично-управлінський
Нормативно-правовий
Економічний
«Спільнобачення»
Аспект теми
Інформаційний
Політично-управлінський
Нормативно-правовий
Економічний

Загальна кількість
матеріалів за визначений
період
35
30
18
10

Співвідношення відносно
інших аспектів (%)

Загальна кількість
матеріалів за визначений
період
19
15
10
5

Співвідношення відносно
інших аспектів (%)

37
35
18
10

40
37
13
10

Жанрова специфіка подачі інформації на трьох телеканалах (табл. 3) обмежується
відеосюжетом, оглядом подій, репортажем, журналістським розслідуванням та інтерв’ю.
«Спільнобачення» та «Hromadske.tv» у відсотковому співвідношенні найбільш інформують
свого глядача у таких жанрах як відеосюжет, репортаж та огляд подій. Найчастіше телеканали
транслюють онлайн-репортажі із зони АТО. Значний відсоток журналістських розслідувань
представлений на «Hromadske.tv» (14%), тоді як на «Спільнобаченні» цей жанр відсутній.
Жанр інтерв’ю немає значної популярності на телеканалах, окрім «Hromadske.tv» (9%), де
до студії запрошують для обговорення актуальних тем представників влади та громадських
організацій. Інколи журналісти телеканалу ведуть діалог із діячами культури на політичні та
суспільно значущі теми.
За підрахунками критерію масштабу інформації (табл. 4) найбільше краудфадингові телеканали охоплюють новини загальнонаціонального характеру. Для «Hromadske.tv»
(60%), «Спільнобачення» (46%) «GromTV» (62%). Найменша кількість матеріалів присвячена
подіям у світі (10-15%). Події Києва наймасштабніше висвітлює «Спільнобачення» (44%).
50

Таблиця 3.
Жанрова специфіка подачі інформації «Hromadske.tv»
Тележанр

Загальна кількість
матеріалів за визначений
чаc
Відеосюжет
8
Огляд події
7
Журналістське розслідування
9
Репортаж
9
Інтерв’ю
6
«GromTV»
Тележанр
Відеосюжет
Огляд події
Журналістське розслідування
Репортаж
Інтерв’ю
«Спільнобачення»
Тележанр
Відеосюжет
Огляд події
Журналістське розслідування
Репортаж
Інтерв’ю

Співвідношення стосовно
інших жанрів (%)
25
18
14
34
9

Загальна кількість
матеріалів за визначений
чаc
44
16
6
25
2

Співвідношення стосовно
інших жанрів (%)

Загальна кількість
матеріалів за визначений
чаc
30
15
0
3
1

Співвідношення стосовно
інших жанрів (%)

46
17
7
28
2

50
43
0
6
1

Масштаб висвітлення інформації «Hromadske.tv»
Масштаб охоплення
Україна
Київ
Світ

Загальна кількість
матеріалів за визначений
період
25
9
5

Таблиця 4.

Співвідношення (%)
60
25
15
51

«GromTV»
Масштаб охоплення
Україна
Київ
Світ

«Спільнобачення»
Масштаб охоплення
Україна
Київ
Світ

Загальна кількість
матеріалів за визначений
період
56
27
10

Загальна кількість
матеріалів за визначений
період
26
18
5

Співвідношення (%)
62
28
10

Співвідношення (%)
46
44
10

Результати табл. 5 засвідчують те, що більшість суспільних груп мало представлені у відеоматеріалах. Найбільшу увагу телеканали привертають до політичних та громадських діячів,
військових та пересічних громадян України. Найрідше фігурують такі суб’єкти як Президент
країни, релігійні діячі, пенсіонери, школярі, студенти та діячі культури.
Таблиця 5.
Основний суб’єкт відеоматеріалу «Hromadske.tv»
Суб’єкт
Представники політичних
партій, громадських організацій
Президент
Громадяни України
Експерти
Військові
Пенсіонери
Школярі, студенти
Представники культури
Релігійні діячі
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Співвідношення відносно
інших суб’єктів
10
2
8
3
9
1
2
3
1

Співвідношення відносно
інших суб’єктів
35
5
20
8
18
3
4
6
1

«GromTV»
Суб’єкт
Представники
політичних
партій, громадських організацій
Президент
Громадяни України
Експерти
Військові
Пенсіонери
Школярі, студенти
Представники культури
Релігійні діячі

Загальна кількість
матеріалів за визначений
період
33
4
14
5
27
3
2
4
1

Співвідношення відносно
інших суб’єктів
35
5
14
6
30
3
2
4
1

«Спільнобачення»
Суб’єкт
Представники
політичних
партій, громадських організацій
Президент
Громадяни України
Експерти
Військові
Пенсіонери
Школярі, студенти
Представники культури
Релігійні діячі

Загальна кількість
матеріалів за визначений
період
13
2
10
4
13
2
1
3
1

Співвідношення відносно
інших суб’єктів
30
3
24
7
23
4
2
4
2

Висновки. Краудфандингові телеканали суспільного мовлення є унікальним феноменом сучасної журналістики. Саме зараз, коли у повітрі панує відчуття демократії, з’являються найсприятливіші умови для входження на медійну орбіту і для розвитку громадського
телебачення. Громадське мовлення відіграє роль консолідуючого чинника у суспільстві.
З початком політичної кризи в нашій країні було започатковано три інтернеттелеканали суспільного мовлення. В тяжкі дні Майдану, саме громадські мовники двадцять
чотири години на добу транслювали всі події з центру столиці. За досить короткий час про
«Спільнобачення», «Нromadske.tv» та «GromTV» заговорила громадськість. Журналісти цих
телеканалів запрошують до себе в студії як відомих осіб, так і рядових громадян для обговорення критичних та актуальних питань у досить ненав’язливій атмосфері.
Унікальність такого мовлення в тому, що саме суспільство контролює й керує цим
процесом. Головними його ознаками є правдивість, простота, нейтральність. В кризовий
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період для нашої країни найбільшу увагу представники громадського мовлення звертають на
військові та політично-військові події в Україні. За кількістю переглядів саме політична спрямованість сюжетів цікавить найбільше аудиторію цих інтернет-телеканалів. Велика кількість
матеріалів мають загальнонаціональний або регіональний масштаб висвітлення інформації
у жанрі репортаж (з місця подій), журналістське розслідування, огляд події. Проведений
контент-аналіз відеоматеріалу краудфандингових телеканалів показав вузькість тематичної
спрямованості та відсутність жанрового різноманіття.
Список використаної літератури:
1. Гоян В. В. Інформаційна телевізійна програма: типологічна характеристика,
параметри діяльності журналіста : автореф. дис… канд. філол. наук : 10.01.08 / В. В. Гоян ;
Київ. нац. ун-т ім. Т. Шевченка. – К. : 1999. – 19 с.
2. McQuail D. Mass Communication Theory. An Introduction. – London, 1987
3. Тихомирова Є. Б. Зв’язки з громадськістю: навч. посібник / Є. Б. Тихомирова.
— К. : НМЦВО, 2001. — 560 с.
4. Williams C. B. Media Coverage In and Of a Crisis: A Primer. –
http://ecampus.bentley.edu/dept/bps/faculty/CWilliams/MEDIA%20COVERAGE%
20IN%20AND%20OF%20A%20CRISIS%20revised.doc

54

Рижко О. М. – кандидат філологічних наук, доцент, Інститут журналістики Київського
національного університету імені Тараса Шевченка

Плагіат як соціально-комунікаційне явище
Прояви плагіату як соціальнокомунікаційного явища у сферах науки, професійної
реалізації та здобування фаху (освіти), з одного боку, характеризуються ознаками, притаманними окресленому явищу в масштабах всіх основних сфер життєдіяльності соціуму, що
регламентуються Законом України «Про авторське право суміжні права»; а, з іншого боку,
мають власну специфіку, пов’язану з особливостями самих ЗМК, як-от їхній беззаперечний,
всеохопний, невідворотний і часто деструктивний вплив на соціум, спроможність стабілізувати чи дестабілізувати суспільство або ж гарантувати аудиторії право не бути введеним в
оману. Власне, ми розуміємо плагіат як закономірний вислід соціального розвитку, оскільки
соціум продукує (уможливлює) певні норми комунікаційної діяльності. Тож бурхливий розвиток соціальних комунікацій (із гігантськими масивами інформації й полегшенням доступу до
неї) спричинив не менш бурхливий розвиток плагіату в традиційних формах (оприлюднення
чужого твору під іменем особи, яка не є автором цього твору, як визначає ст. 50 згаданого
Закону [5]) і в нових (наприклад, рерайтинг).
Метою даної статті є окреслення наукової проблеми дослідження явища плагіату
як одного з порушень авторських прав у соціальнокомунікаційному вимірі.
Явище плагіату закономірно найбільш досліджене в царині правової охорони об’єктів авторського права. Цій проблемі присвячено праці В. Я. Іоанса, О. С. Іоффе, Е. П. Гаврилова, В. І. Серебровського, Г. Ф. Шершеневича, В. С. Дробязка, С. О. Глотова, В. В. Коноваленка,
Л. Г. Максимова, А. П. Панкєєва, І. М. Рассолова, А. Серго, Т. І. Стексової, О. О. Штефан та
інших. Крім того, І. Краузе розглянула окреслену проблему в інтернет-ЗМІ; І. В. Романова дослідила історію виникнення явища; І. Л. Литвинчук запропонував дорожню карту вирішення
проблеми академічного плагіату. Проте немає комплексної роботи, яка б представляла аналіз і
шляхи подолання проблеми плагіату в соціальнокомунікаційному вимірі.
Звернімо увагу на таку річ: якщо справді довше зостановитись над цією проблемою,
то раптом з’ясовуєш, що майже кожен (і ти сам) тією чи іншою мірою вдається (вдаєшся) до
плагіату. Хоч би й на рівні самоплагіату. Візьмімо, до прикладу, рукопис будь-якої дисертації
і текст монографії, виданої до захисту цієї-таки дисертації. Або ж будь-який постмодерний
літературний текст. Чи текст першої ж рок-балади, на яку натрапите (мені, скажімо, випала
композиція санкт-петербурзької групи «Пікнік» – «Срібла»: тут тобі і Квазімодо з «Собору Паризької Богоматері» Гюго, і «Підніміть їм повіки» як інтерпретація слів Гоголевого
«Вія»: «Підніміть мені повіки»). Тут, до речі, слід звернути увагу, що Цивільний кодекс
України акцентує: «Авторське право не поширюється на ідеї, процеси, методи діяльності
або математичні концепції як такі» (ст. 433, п. 3) [10]. На цьому ж наголошує й О. Штефан,
підкреслюючи, з одного боку, абсурдність «звинувачення у плагіаті науковців щодо “плагіату
ідей, теорій, принципів, методів, процедур, процесів, систем, способів, концепцій, відкриттів” з єдиної причини – наведені об’єкти не належать до охоронюваних об’єктів авторського
права» [11], а, з іншого, слушно зауважуючи: «якщо розповсюдити охорону на вище наведені
не охоронювані об’єкти, суспільство може зайти у глухий кут – науки не буде, оскільки ідеї,
теорії, принципи і т.п. не зможуть отримати свого подальшого розвитку» [11]. Та це, звичайно, не стосується випадків, прямих «запозичень» чужих текстів. Зокрема, в академічному
середовищі. Так, у жовтні 2014 р. атестаційна колегія МОН позбавила наукового ступеня
трьох докторів наук саме за плагіат: Інесу Артамонову (Донецький національний університет), Наталію Бучакчийську (Запорізька медична академія післядипломної освіти) та Віталія
Лаврука (Подільський державний аграрно-технічний університет). Тож якщо на початку 2012
р. дослідниця І. Романова ще могла стверджувати: «На відміну від плагіату у сфері сучасної
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української освіти, плагіат у вітчизняній науці не набрав таких обертів» [7], сьогодні вже не
можемо бути такими оптимістичними. Що й спонукало, скажімо, І. Литвинчука розробити
дорожню карту вирішення проблеми академічного плагіату [2].
Закон України «Про авторське право суміжні права» визначає плагіат як «оприлюднення (опублікування), повністю або частково, чужого твору під іменем особи, яка не є
автором цього твору» [5]. А тлумачний словник представляє таку інтерпретацію: «ПЛАГІАТ
[лат. plagiatus – викрадений]. Привласнення або запозичення тексту з чужого літературного
чи наукового твору без дозволу автора і без зазначення джерела» [8, с. 676]. Ю. Ковалів у «Літературознавчій енциклопедії» підкреслює, що плагіат – «зумисне привласнення авторства
чужого твору літератури, малярства, музики, науки або його частини без зазначення джерела»
[3, с. 220]. Звернімо увагу на стрижневі слова цих (хай небагатьох) дефініцій: оприлюднення
(опублікування), привласнення або запозичення і, у Ю. Коваліва, зумисне привласнення. Чи не
стала «м’якість» визначення одним із чинників сьогоднішнього небажання усвідомлювати
плагіат як злочин? Звичайно, тут важливу роль зіграли і той факт, що плагіат загалом відомий
із античних часів (і особливості його рецепції дуже цікаві), і культура постмодернізму зокрема, яка, власне, й постала на переосмисленні чужих ідей. Згадуваний Ю. Ковалів, зокрема,
зазначає: «У постмодернізмі, де панує практика цитатної літератури та інтертексту, плагіат
є поширеним явищем» [3, с. 220]. А тому важливо розрізняти літературні інтертекстуальні практики та банальну крадіжку. І, на наш погляд, дуже важливо, що, виділяючи форми
академічного плагіату, І. Литвинчук саме крадіжку ставить на перше місце, називаючи також
запозичення фрагментів, рерайт (рерайтинг), парафразу та компіляцію [2]. Адже тільки
формуючи усвідомлення, що вчинення плагіату є злочином, можна отримати шанс на ефективну боротьбу з ним: правова оцінка явища (не забуваймо, що й саме право ґрунтується
на системі цінностей) має посилюватись оцінкою морально-етичною. Тобто цілеспрямована
державна політика у сфері подолання плагіату на всіх рівнях має поєднуватись із юридичною грамотністю населення та його ціннісними парадигмами. І тут виявляється аксіологічна
складова окресленої проблеми. Адже, як слушно зазначає М. Май: «Проблема не у бракові
цінностей. Проблема в їх здійсненні у суспільстві, якому притаманні плюралізм, стирання
меж та індивідуалізм» [4, с. 273]. Цінності в усіх різні. І, зазвичай, і окрема людина, і певна
група чи колектив, і суспільство загалом стають учасниками масовокомунікаційних процесів – добровільно чи з примусу – передусім для того, аби легітимізувати власні ціннісні
орієнтації й парадигми в культурній канві соціуму, до якого належать, тобто, як наголошує
соціолог і багаторічний дослідник ЗМІ Н. Костенко, «переконатись у певній адекватності та
правильності власних смисложиттєвих орієнтирів, порівнюючи їх з цінностями суспільства
і культури» [1, с. 3]. Та, знову-таки, цінності у всіх різні. Тому таким важливим є існування
інституту права, який через систему покарань надає цінностям ваги, детермінуючи певну їх
обов’язковість.
Отже, окреслюючи наукову проблему, слід зазначити таке: бурхливий розвиток
мережі Інтернет (потрактованої як простір «нічийної» території або ж, навпаки, території
«всього для всіх») і нових медій (зокрема розвиток рерайтингу (seo-рерайтингу), копіпастингу, репостингу; тут, до речі, постає ще одне питання: чи розвиток названих явищ має
і позитивне значення чи тільки негативне? як, скажімо, той-таки рерайтинг: можливо, слід
класифікувати його залежно від мети продукування текстів? адже одна річ, коли, наприклад,
певна компанія прагне по-новому представити якісь свої послуги, ідеї, продукцію тощо і для
цього замовляє рерайтинг, і зовсім інша річ, коли йдеться про банальну крадіжку текстів)
забезпечив будь-кому доступ до гігантських обсягів інформації (споживання і продукування
контенту), що вивело проблему плагіату в усіх сферах життєдіяльності людини на новий
рівень загалом, і в соціальних комунікаціях зокрема. Прояви плагіату спостерігаються в
усіх сферах галузі – академічній, професійній, освітній, що спричинює не тільки загрози
майновим правам і особистим немайновим правам суб’єктів авторського права, а й нівелювання престижу наукових досліджень, занепад наукової етики, трансформацію і викривлення
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наукових і професійних цінностей, зниження якості освіти. Тож необхідне комплексне дослідження плагіату як соціальнокомунікаційного явища: його суті, історії формування, особливостей і форм, типів прояву в соціальнокомунікаційному вимірі для пошуку ефективного
інструментарію в боротьбі з ним.
Мета такого дослідження полягатиме у вивченні явища плагіату як одного з порушень авторських прав у соціальнокомунікаційному вимірі, враховуючи, що саме явище
– багатогранне, а соціальнокомунікаційний підхід «передбачає аналіз явищ в контексті суспільної взаємодії соціальних інститутів, засобів, соціальних ролей» [6, с. 15].
Завданнями дослідження стануть такі: 1) структурувати дані щодо природи явища і виявлення його кваліфікуючих ознак (поняття, ознаки, типи, історія виникнення, багатовимірність, відповідальність); 2) з’ясувати особливості рецепції плагіату (ставлення до
привласнення чужих творів соціуму загалом і журналістської спільноти зокрема – на рівні
науково-педагогічному, професійному, освітянському (підготовка фахівців галузі)); 3) систематизувати знання про світовий досвід рецепції плагіату та боротьби з ним; 4) виявити особливості прояву плагіату в соціальних комунікаціях у сферах науки, професійної реалізації
(дослідити, зокрема, явище рерайтингу (seo-рерайтингу), копіпастингу, репостингу), здобування фаху; 5) проаналізувати найрезонансніші справи, пов’язані з плагіатом (рішення суду,
атестаційних комісій, висвітлення у ЗМІ, морально-етична і правова оцінка); 6) проаналізувати ефективність використання систем виявлення плагіату; 7) проаналізувати особливості рецепції плагіату в контексті культури постмодернізму, яка передбачає творче переосмислення
чужих ідей та інтертекстуальність; 8) розглянути явище плагіату з погляду етики й аксіології;
9) з’ясувати можливі способи боротьби з плагіатом у галузі соціальних комунікацій.
Об’єктом стане плагіат як соціальнокомунікаційне явище. А предметом – форми,
типи, особливості вияву плагіату як соціальнокомунікаційного явища.
Джерельну базу становитимуть: 1) контент ЗМК усіх видів, присвячений розгляду
означеної проблеми; 2) оприлюднені в належному порядку матеріали суду та різнорівневих
атестаційних комісій що стосуються плагіату; 3) статистичні дані використання програм виявлення плагіату у ВНЗ; 4) дані моніторингів відповідних установ і організацій (наприклад,
ГО «Телекритика»); 5) дані анкетувань та інтерв’ю, проведених під час дослідження; 6) тексти культури й літератури, пов’язані з розумінням суті досліджуваного явища.
Як висновок слід зазначити, що загалом таке дослідження передбачає розгляд: сутності явища (дефініції, ознаки, типи, форми + авторське право + історія поширення); плагіату
в контексті постмодернізму (дасть філософське підґрунтя: інтертекстуальність, переосмислення чужих ідей, несприйняття плагіату як злочину); академічного плагіату: наука, етика,
цінності, самоплагіат, резонансні справи в Україні й у світі; плагіату у професійному середовищі медійників (рерайтинг, копіпастинг, репостинг зокрема); історії боротьби з плагіатом в
Україні та у світі.
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Сприйняття реклами і потреби споживачів
Як відомо, рекламні повідомлення спрямовані на керування споживацьким вибором. Тому можна вважати рекламну діяльність різновидом соціального управління у сфері
споживацької поведінки аудиторії.
Колись рекламі було достатньо розповісти про переваги товару. Потім починається
маніпулювання смислами – спочатку економічними (більше товару за меншу ціну), потім
ціннісними (престижність, гармонія, успіх тощо). Реклама вже не просто презентує корисну
річ, а й задає стиль життя, не просто містить об’єктивну інформацію про товар, покладаючись
на раціональне свідоме рішення покупця, а намагається швидше вплинути на підсвідомість і
уяву реципієнта, ніж на його раціо [1, с. 56].
Досліджуючи цільову аудиторію, рекламісти нині намагаються визначити весь
комплекс спонукальних чинників, якими керується споживач, вибираючи товар. Чинники
можуть бути економічні (доходи, ціни), соціальні (групові інтереси, вік, статус), культурні
(традиції, стереотипи), психологічні (мотивація) тощо.
Рекламне повідомлення добре сприймається і запам’ятовується, якщо використовує вже сформовані схеми-патерни (англ. pattern – шаблон, зразок) – моду, міфи, популярні
персонажі з телепрограм, кінофільмів чи літератури. Патерн тут слід розуміти як результат
соціальних і культурних процесів. Складові елементи, які його формують: моральні імперативи і архетипи, життєво-побутова мудрість, загальноприйняті норми і под. Таким чином,
патерн – це універсальна модель, утворена в результаті ціннісного, поведінкового перетину
даної культури з характеристиками сприйняття даного сегмента суспільства [2].
Мода грає важливу роль в житті людей. За допомогою моди індивід ідентифікує
себе з референтною групою. А визначення «модний» стало маркером успішності, необхідним атрибутом сучасного стандарту поведінки.
Всім відома молодіжна мода: манера одягатися, специфічна мова, стиль поведінки.
Молоді люди впізнають «свого» завдяки одягу, сленгу тощо. При цьому варто враховувати,
що модні «смаки» швидко змінюються і є різними для різних соціальних груп, які живуть в
одній країні у той самий час. Отже, використовуючи модні тенденції в рекламі, варто чітко
враховувати свою цільову аудиторію. Адже іноді різні соціальні групи ставляться несхвально
до смаків і систем цінностей одне одного (згадаємо хоча б традиційні конфлікти поколінь).
Мода змінює співвідношення жіночності і мужності, яке раніше було традиційним
у суспільстві. Наприклад, під впливом моди (і інших чинників) виник новий чоловічий стиль
життя – метросексуал: сучасний чоловік будь-якої сексуальної орієнтації, який має яскраво
виражений естетичний смак і витрачає багато часу і грошей на вдосконалення свого зовнішнього вигляду і способу життя [3].
Стереотипи – елементи соціальних зв’язків, що закріплюють у психіці певне
стандартне сприйняття різних подій. Згідно У. Ліппманом, стереотип – це прийнятий в історичній спільноті зразок сприйняття, фільтрації, інтерпретації інформації при розпізнаванні
та впізнаванні навколишнього світу, заснований на попередньому соціальному досвіді [4].
Наприклад, для кожної культури характерні свої уявлення про гендерні ролі – соціальні установки щодо схвалюваної/несхвалюваної поведінки жінок і чоловіків у суспільстві та сім’ї. Гендерні стереотипи доволі сталі для певного етносу в певний історичний час. І
реклама це свідомо чи неусвідомлено враховує.
Проте українська реклама часто, на жаль, користується стереотипами, характерними для минулих часів, де «жінка є або деталлю інтер’єру кухні чи дитячої кімнати, або
сексуальним об’єктом… Із загального обсягу телереклами 43 % припадає на рекламу, яка
59

пропонує жінці засоби для догляду за собою (косметика, парфумерія, ліки), а решта 57%
реклами пропонують жінці засоби для догляду за домом, дітьми, чоловіком» [5].
Архетипи – психологічні структури, які вкорінені в колективному підсвідомому
і визначають сприйняття людиною картини світу. Архетип у рекламі має невичерпний потенціал образно-смислової реалізації і є інструментом маніпуляції, адже дає певне стійке
відчуття «правильності» зображуваного, відповідності внутрішній реальності сприймача [6].
В культурології використовується поняття «культурні архетипи» – елементи культури, які формують сталі моделі духовного життя. Культурні архетипи визначаються культурним середовищем. У XXI столітті, коли головну роль у процесі соціалізації індивіда і
суспільства відіграють засоби масової інформації, в основі менталітету лежить не класична,
а соціальна міфологія, яка є наслідком ідеологічної практики, тобто цілеспрямованої діяльності з маніпулювання масовою свідомістю за допомогою спеціально сформованих для цієї
мети соціальних міфів [7].
Реклама часто базується на міфологемах, на вже наявних у свідомості споживача
образах, стереотипах, архетипах. Використовуючи стереотипи, рекламісти можуть передавати велику кількість інформації в стислій формі. Наприклад, глядач бачить людину в білому
халаті і без пояснень сприймає цю людину як лікаря, домислюючи відсутні деталі. Аналогічно використовуються образи домогосподарки, студента, ділової людини, спортсмена і под.
Стереотипи рухливіші і можуть змінюватися протягом життя одного покоління.
Архетипи більш сталі, вони закладені в колективному несвідомому і спонукають кілька
поколінь людей ставитися до ситуації певним чином. Архетип і стереотип – це своєрідні
патерни свідомості. Спільне між ними – типове, шаблонно повторюване ставлення до певних
образів і явищ.
Автор рекламного повідомлення може використовувати архетипи свідомо і
цілеспрямовано або навіть неусвідомлено, адже і рекламіст теж перебуває під впливом стереотипів і архетипів. Для актуалізації архетипічних моделей, для активізації наслідування
рекламному образу, для нав’язування оцінки означуваного явища використовуються певні
мовні і візуальні засоби, спрямовані на пробудження в аудиторії відповідних дій: а) гендерно
маркована лексика; б) оцінна лексика; в) метафора; г) запозичені слова; д) зваблюючий рекламний слоган і под. Вони повинні вмикати уяву й асоціації, пробуджувати потрібні образи
і відчуття, залучати увагу цільової аудиторії до пропонованої рекламної інформації.
Використовуються як мінімум 10 базових архетипів [8]. Серед них: «чоловіче –
анімус», «жіноче – аніма», «самість», «герой», «мати», «малюк, який грається», «мудрий
старець» та інші.
Архетип «Анімус» – чоловічий образ в рекламі – набір рис, характерних для «чоловічого» стилю поведінки: раціоналізм, авторитетність, активність. Ключові образи «чоловічого» архетипу: активність, прорив, сила, рух, поширення, проникнення, руйнування
кордонів, якість, впорядкованість, твердість і под.
«Аніма» – жіночий образ в рекламі – набір рис, пов’язаних з красою, здоров’ям,
гармонією, материнством, домашнім вогнищем, зайвою емоційністю. Якщо рекламна кампанія націлена на споживачів-жінок, то акцентується роль жінки в сім’ї, можливість зробити
себе красивішою, бажанішою для чоловіків і под.
Архетип «Героя» – подолання, успіх, активність, виклик, заступництво (захист),
краса, впевненість, змагання, досягнення [8]. При цьому рекламні повідомлення для всіх
схем-архетипів, експлуатують прагнення втекти від реального життя у намріяне.
Людській психіці властиво домислювати. Тобто людина підсвідомо прагне створювати смислові конструкції, що відповідають її світосприйняттю й очікуванню. Реклама може
щось стверджувати ніби й конкретно, але все-таки узагальнено. Тобто можна так побудувати
повідомлення, щоб там майже не залишилось конкретної інформації. Для цього використовують важливі, але розпливчасті слова (любов, здоров’я, проблема і под.). Наприклад, «проблема вашого життя, яку може розв’язати наш товар» (карієс, лупа, простатит, запах з роту і
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под.). Такі розпливчасті твердження «для всіх» завдяки домислюванню у психіці конкретної
особи можуть бути ефективнішими, ніж чітко сформульовані.
Ціннісно важливими словами є ті, які для конкретної аудиторії пов’язані з базовими функціями статі, стереотипами й архетипами, професією, певною субкультурою. Для
керівників: мета, план, прибуток тощо. Для пенсіонерів: захист, турбота, впевненість і под.
Для фахівців у конкретній сфері: галузевий сленг. Відповідно, можна визначити, які слова
для конкретної аудиторії є ціннісно важливими і сформувати на цьому словниковому каркасі
рекламний текст.
Цікавим з цього погляду може бути використання мемів (мелодії, ідеї, модні
слівця та вирази) [9]. Мем дає змогу згорнути в одне ємне слово низку асоціацій, образів
і понять, Наприклад, слово «тітушки» надає нам не лише певну інформацію, а й вмикає
спогади та емоції. В напружені історичні періоди меми швидко поширюються, адже значно
полегшують спілкування. Доволі довго доведеться описувати події, що відбулись у країні за
останній рік, не використовуючи меми «колоради», «ватники», «ПТН ПНХ» або ж «хунта»,
«бендеровці», «укропи».
Залежно від ефективності/неефективності врахування споживчих мотивів, укорінених архетипів і актуальних суспільних установок рекламна комунікація може досягти/
недосягти бажаного ефекту. При цьому варто враховувати, що структура мотивації з часом
змінюється. А отже, треба переосмислювати і змінювати зміст покупки товару, створювати
нові смисли. Адже не можна тривалий час експлуатувати одні і ті самі стереотипи, які до того
ж уже відходять у минуле. Крім невідповідності змінам споживацьких установок, стереотипна реклама набридає, а отже, втрачає ефективність.
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Сприйняття матеріалів із ознаками замовності («джинси») на стрічках
новин регіональних інтернет-видань (на матеріалі одеських ЗМІ)
До політичної «джинси» під час передвиборчої кампанії у вересні-жовтні 2014
року вдавалися усі партії, що пройшли в парламент. Також її активно використовували й
кандидати-мажоритарники. За даними Інституту демократії імені Пилипа Орлика, кількість
матеріалів із ознаками замовності перед виборами завжди зростає, минулого ж року у деяких
регіонах експерти фіксували до 90% «джинси» [3]. За таких умов існує необхідність не тільки визначати такі матеріали, а й вивчати, яким чином вони впливають на читачів. Зокрема
актуальним є питання: чи вміє пересічний читач розпізнати замовний політичний матеріал
з-поміж редакційних публікацій?
Метою нашого дослідження було вивчити проблему розпізнавання «джинси» підготованими та непідготованими читачами, зокрема встановити, які прийоми у подібних текстах сприймаються як такі, що роблять замовний характер публікації очевидним. Для того,
щоб визначити такі прийоми, ми провели анкетування. У жовтні 2014 року було опитано
67 осіб, серед яких були респонденти без досвіду в журналістиці (учні 11 класів та студенти філологічного факультету Одеського університету), респонденти з незначним досвідом
(студенти 1-2 курсу факультету журналістики Одеського університету) та респонденти із
досвідом роботи у ЗМІ або ж із досвідом вивчення журналістики (студенти 3, 5 курсів факультету журналістики Одеського університету). Такий поділ на групи був потрібен для того,
щоб встановити, чи впливає досвід роботи в журналістиці чи й досвід її вивчення на вміння
розпізнавати джинсу.
Анкетування дозволило встановити прийоми, які роблять замовний характер
публікації очевидним для читачів. В анкеті респондентам пропонували знайти з-поміж 12
інформаційних повідомлень, що були узяті із стрічок новин популярних одеських інтернет-видань, «джинсу». Тексти із ознаками замовності ми визначали за критеріями Інституту
масової інформації: (матеріал відстоює або просуває інтереси однієї сторони, цілком або
майже ідентичний матеріал надрукований в інших ЗМІ, експертами є особи, які некомпетентні коментувати подію або процес, безпідставно акцентується увага лише на позитивних або
негативних характеристиках суб’єкта, матеріал містить елементи, які сприяють реалізації
товарів, робіт або послуг одного суб’єкта, «протокольні» матеріали з заходів чиновників/
політиків, в яких відсутня зрозуміла суспільно-важливої новина) [4].
Виявилося, що ступінь розпізнавання матеріалів із ознаками замовності залежить
від прийомів, за допомогою яких «просувається» кандидат, або ж, орієнтуючись на ці прийоми, можна розподілити «джинсу» на приховану (яка не розпізнається більшістю читачів)
та очевидну (яка розпізнається більшістю читачів). До прийомів, що визначають очевидну
джинсу, відносимо:
1.Повідомлення про благодійність
2.Компліменти на адресу кандидата в депутати
3.Заяви без інформаційного приводу
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респонденти
без досвіду
заголовок новини

«джинса»

Бывший глава Одесской
области Скорик рассказал,
почему идет на выборы от
Оппозиционного блока (заява
без інформаційного приводу)

71%

Благотворительный
фонд
[кандидата
в
депутаты]
устанавливает новые окна в
школе-лицее Ананьева Одесской
области (повідомлення про
благодійність)
В
отличие
от
других
политиков Тигипко никогда не
действует напоказ – одесский
нардеп
Фабрикант
(комплімент на адресу кандидата у
депутати)
Оппозиционный блок поздравил одесскую организацию
«Жители блокадного Ленинграда» (повідомлення про
благодійність)

86%

95%

76%

респонденти
з незначним досвідом

новина

8%

4%

5%

4%

«джинса»

2 68%

1 88%

80%

2 76%

новина

2%

2%

0%

4%

респонденти
із досвідом
«джинса»

новина

3 58%

41%

1 82%

18%

2 88%

12%

2 65%

35%

Як бачимо, усі три групи розпізнали джинсу, причому не можемо сказати, що
результати першої групи, що взагалі не має досвіду у журналістиці, суттєво вирізняються
на тлі інших. Навпаки, у багатьох випадках перша і друга групи показують схожі результати,
натомість у третій групі – із досвідом роботи у ЗМІ або ж із досвідом вивчення журналістики
– кількість респондентів, що не розпізнали джинсу, вища. Тут, звичайно, маємо брати до
уваги політичні уподобання опитаних, оскільки «джинса», в якій йдеться про кандидата,
якого рес- пондент підтримує, може сприйматися як важлива інформація, а отже – як новина,
зокрема про цей ефект говорить Джеймс Дракман [1, 65].
Важливо також відзначити, що найкраще розпізнають «джинсу», в якій йдеться
про благодійність, та джинсу із компліментами на адресу кандидата. Джинса із інформацією
про благодійність щодо ліцеїстів зчитується більшою кількістю респондентів, натомість інформація про допомогу блокадникам дає змогу збільшити відсоток читачів, що позначать
текст як новину. Якщо порівнювати джинсу із заявами політиків, то заява без очевидного
інформаційного приводу розпізнається 58-71% респондентів.
Перейдемо до аналізу матеріалів із другої групи – так званої «замаскованої джинси». Як відомо, майстерність піарника полягає в тому, щоб знайти реальний інформаційний
привід – і таким чином подати новину про свого роботодавця. Якщо інформаційного приводу
немає, то можна використати так звану «прив’язку до актуальної теми». Згідно з результатами
нашого дослідження, заяви політиків щодо найбільш обговорюваних сьогодні тем ускладнюють розпізнавання «джинси», особливо, якщо теми стосуються подій в регіоні. Цікаво також
звернути увагу й на те, що останнім часом зростає кількість новин, інформаційним приводом
до яких виступають заяви лідерів суспільних думок [7].
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респонденти
без досвіду
заголовок новини

«джинса»

респонденти
з незначним досвідом

новина

«джинса»

Бывший глава Одесской
области Скорик рассказал,
почему идет на выборы от
Оппозиционного блока (заява
без інформаційного приводу)

62%

38% 52%

Благотворительный
фонд
[кандидата
в
депутаты]
устанавливает новые окна в
школе-лицее Ананьева Одесской
области (повідомлення про
благодійність)
В
отличие
от
других
политиков Тигипко никогда не
действует напоказ – одесский
нардеп
Фабрикант
(комплімент на адресу кандидата у
депутати)
Оппозиционный блок поздравил одесскую организацию
«Жители блокадного Ленинграда» (повідомлення про
благодійність)

38%

62% 52%

24%

76%

32%

66%

29%

56%

новина

4%

0%

6%

0%

респонденти
із досвідом
«джинса»

новина

4 65%

35%

4 82%

18%

7 41%

53%

4 53%

47%

Текст про винагороду за інформацію більшість вважає джинсою, проте відсоток
тих, хто зчитав її як новину теж значний. Заява щодо радикалів переконала тільки першу
групу – більше половини респондентів вирішили, що це новина. У третій групі відсоток тих,
хто розпізнав «джинсу», – значно більший. А от третя публікація переконала у тому, що це
– новина, практично усіх респондентів. Щоправда, у третій групі знову ж таки відсоток тих,
хто вважає, що це – «джинса», більший. Цікавим було сприйняття новини «Тимошенко: «Боевики на Донбассе убивают патриотов по расстрельным спискам». 14 респондентів з групи
без досвіду визначили її як джинсу, шестеро – як новину. Одна людина не визначилася із відповіддю. Тож, незважаючи на актуальність заяви, непідготовані читачі розпізнали «джинсу».
В інших групах відсоток тих, хто вважав повідомлення новиною – більший.
Тож можемо зробити висновок: якщо очевидну джинсу розпізнають усі групи,
незалежно від досвіду (при цьому у групі із досвідом у журналістиці відсоток тих, хто не
розпізнає джинсу більший у випадку текстів, що містять заяви політиків), то із прихованою
джинсою ситуація інша – краще визначають її респонденти із досвідом у журналістиці.
Як показали вересневі та жовтневі дослідження Інституту демократії імені Пилипа
Орлика, одеські ЗМІ дуже часто публікували матеріали із ознаками замовності: у вересні
32,4% [3], у жовтні 42,55% [2]. При цьому читачі втрачали можливість дізнатися про всі
партії, які мали шанси пройти в парламент, та про вагомих кандидатів-мажоритарників.
Також варто згадати про характеристики аудиторії інтернет-новин, зокрема, за
даними вчених, яких цитує Р. Крейг, це вимогливі, підготовані читачі, що отримують інформацію із багатьох джерел[5]. Відповідно традиційні прийоми українських піарників (компліменти, благодійність, заяви без інформаційного приводу) втрачають свою актуальність.
Частково ефективними можемо визнати матеріали, що містять заяви політиків на злободенні
теми. Хоча тут варто зазначити й таке: респонденти, що брали участь у нашому анкетуванні,
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– молода аудиторія, проте під час наступної передвиборчої кампанії саме ці люди стануть
основною аудиторією для піарників. І якщо останні не знайдуть іншого підходу до цих читачів, окрім як друкувати «джинсу», вони, ймовірно, не зможуть на цих читачів вплинути.
Якщо ж говорити про подальші дослідження сприйняття новин та «джинси», окремого дослідження потребують проблеми вживання ефективних «прив’язок», якими політики
можуть привертати увагу до своїх дій та заяв, зокрема ставлення аудиторії до подібних повідомлень. Також доцільним є вивчення реакції на джинсу аудиторії, що вже визначилася із
кандидатом, за якого голосуватиме, та аудиторії, що не визначилася.
Ще однією актуальною проблемою, яка випливає з результатів нашого дослідження, є медіаграмотність населення. Оскільки підготована аудиторія краще розпізнає матеріали
із ознаками замовності, а ЗМІ не готові відмовитися від публікації ««джинси»», єдиним виходом із ситуації має бути низка заходів із підвищенням медіаграмотності читачів. Причому
подібні заходи мають проводитися не тільки перед виборами, але й повсякчас, оскільки протистояти інформаційній війні повинна як держава в цілому, так і кожен її громадянин.
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Тематичні домінанти публіцистики Юрія Єненка
Комплексне дослідження публіцистики вимагає осягнення проблемно-тематичної
сутності текстів непрофесійних журналістів, без цього неможливе вивчення загальноукраїнської історії та й теорії журналістики. Одним з таких аматорів був лікар Ю. Єненко.
Народився Юрій Олексійович Єненко 1939 року, в Луганську. У 1964 році, закінчивши лікувальний факультет Луганського медичного інституту, працював анестезіологом
у Луганському обласному онкологічному диспансері, а згодом, після здобуття наукового
ступеня кандидата медичних наук, був призначений головним лікарем облонкодиспансеру. Із
1992 року свої медичні обов’язки Ю. Єненко суміщав з посадою заступника голови облдержадміністрації з питань соціальної та гуманітарної сфери.
Справою всього його життя була медицина, однак це зовсім не заважало доценту
кафедри урології та онкології, автору понад 200 публікацій з питань теоретичної та практичної медицини, займатися літературою, живописом, краєзнавством, археологією, і навіть
політикою. Захоплення літературною діяльністю допомогло Ю. Єненку стати членом Національної спілки Журналістів України (1991 р.) та Національної спілки письменників України
(1995 р.). Його прагнення до публіцистичного слова підтверджується заснуванням (і редагуванням) літературно-публіцистичного альманаху «Бахмутський шлях», авторством циклу
телепередач «Літературна карта Луганщини».
Про обдарованість відомого луганця писали і журналісти, і науковці. Наразі в науковій площині наявні роботи, пов’язані не лише з медичним доробком лікаря Ю. Єненка, а й
із його літературною, публіцистичною спадщинами. І. Білогуб, Ю. Кукурєкін, М. Малахута,
О. Неживий, І. Низовий, Б. Пастух, Т. Пінчук, О. Перетяка писали про Ю. Єненка як людину
з великим серцем, генія свого часу, патріота.
Мета нашої розвідки – з’ясувати тематичні домінанти в публіцистиці Ю. Єненка.
Вона реалізується в таких завданнях:
– виявити та систематизувати твори митця;
– з’ясувати проблемно-тематичні течії;
– проаналізувати основні напрями публіцистичного доробку Ю. Єненка.
Для Ю. Єненка завжди актуальною була тема державотворення, зокрема, відродження нації. Як стверджує О. Неживий, «він був не тільки ідейним натхненником національно-культурних діянь в області, але й своєрідним ідеалом патріотичної особистості
українського інтелігента». Проявляючи постійну увагу й толерантність до всіх національних
культур, він наполегливо й послідовно домагався утвердження й розвитку української духовної культури, правильного розуміння міжнаціональних взаємин» [1]. Т. Пінчук наголошує,
що головною ідеєю публіцистичних текстів лікаря є «співіснування на Сході України двох
культур: української та російської» [2]. Яскравим прикладом цьому є публікації Ю. Єненка
в часописах «Прапор перемоги» (нині – «Наша газета»), «Молодогвардієць», «Демократична газета», «Літературна газета», де публіцист завжди підкреслював зв’язок близьких йому
письменників із Україною.
За тематикою літературний та публіцистичний доробок лікаря-письменника Т.
Пінчук поділяє на три основні групи: статті про В. Даля, статті про Б. Грінченка, статті
про А. Чехова та декілька статей про творчість В. Гаршина і Г. Сковороди. Дійсно, більшу
частину своїх літературних торів (23 публікації) Ю. Єненко присвятив В. Далю. Зокрема
опублікував низку статей, котрі ілюструють зв’язок укладача «Толкового словаря…» з Україною: «Взаємини Шевченка і Даля через дослідження галереї спільних знайомих», «Галаган
– спільний знайомий Даля та Шевченка», «Даль та Україна», «Даль та українська культура».
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У підсумку, 1994 року лікар-письменник видав нарис «Слово про Козака Луганського».
У тому ж році опублікував нарис-есе «Промінь добра», присвячений творчій спадщині укладача «Словника української мови» Б. Грінченка. І знову, можливо підсвідомо, Ю.
Єненко демонструє терпимість до різних культур, вивчаючи творчість саме цих лексографів.
Науковий інтерес Ю. Єненка до українського освітянина втілився в заснуванні науково-дослідницької спілки – Інституту грінченкознавства, директором якого був він.
Повість-есе «Дума про Чехова» засвідчує, що тему медицини письменник не міг
залишити осторонь і в публіцистичному доробку. Так, у 2009 році, на науково-практичній
конференції «Юрій Єненко – лікар, письменник, громадський діяч», А. Семісенко навіть доводив схожість душ, характерів Ю. Єненка та А. Чехова. «Обрання героя для своєї повісті-есе
було невипадковим, – пише дослідниця, – адже Чехов був спорідненою душею автора. Вони
мали однаковий спосіб життя, допомагали людям, не вимагали подяки, творили, лікували,
співпереживали, товаришували» [3, с. 123]. Незважаючи на те, що Ю. Єненко був аматором у
публіцистиці, він з науковою точністю підходив до написання своїх творів А. Онищенко так
характеризує публіциста: «Юрій Єненко досліджує листування, знаходячи все, бодай натяк
про зв’язки Чехова з нашим краєм, Україною, він ходить і їздить його стежками і дорогами,
щоб проникливо і переконливо донести до читача атмосферу минулого, спорідненість не
лише фактичну, родову, а більше духовну великого майстра слова з першоосновами своєї
сутності» [4, с. 86].
Аналізуючи публіцистичну спадщину Ю. Єненка можна з упевненістю говорити,
що він міг би видати ґрунтовний, підсумковий нарис про В. Гаршина та Г. Сковороду, проте,
у 1996 році життя унікального лікаря обірвалося.
Слова А. Чехова «в людині все повинно бути прекрасно і обличчя, і одяг, і душа,
і думки» цілком відображають життя унікального митця Ю. Єненка. Це мабуть той випадок, коли людина гідно пройшла випробування владою та славою, і не заплямувала свою
честь: перебуваючи на керівних посадах в облдержадміністрації Ю. Єненко завжди оберігав
українське, не руйнуючи надбання інших народів. Докладно про це пише О. Неживий: «…
ініціював відкриття пам’ятного знаку українським козакам-засновникам (на його думку)
Луганська, заклав камінь для пам’ятника жертв голодомору в Новому Айдарі, завдяки його
зусиллям відкрито україно-канадський центр «Відродження», визначено місце для встановлення пам’ятника Т. Г. Шевченку у Луганську, засновано археологічну спілку «Спадщина»,
відкрито музей Б. Д. Грінченку та В. І. Далю, пам’ятники «Двом крилам Луганщини» та
багато корисного іншого. На території онкодиспансеру при підтримці Ю. Єненка побудовано
перший госпітальний храм Пантелеймона-Цілителя, створена алея лікарів-письменників.
Після узгодження з Ю. О. Єненком було виділене місце для побудови римо-католицького
костьолу у Луганську» [1].
Отже, у своїй публіцистиці Ю. Єненко висвітлював не лише життєвий шлях В. Даля,
Б. Грінченка, С. Гармаша та Г. Сковороди, а й їхній зв’язок із Україною. Підіймав проблеми
відродження української нації на Східній Україні (нагадаємо, що пік творчості письменника
припадає на кінець 80-х – початок 90-х рр ХХ ст.). Таким чином, Ю. Єненку вдалося зібрати
біля себе людей не байдужих до всього українського у такий нелегкий період становлення країни.
Одержані результати розвідки можуть використовуватися для подальшого науково-теоретичного опрацювання публіцистики Ю. Єненка, розробки теми публіцистичної
діяльності непрофесіоналів. Можливе використання тексту у навчальному процесі під час
читання лекцій з історії та теорії регіональної журналістики, зокрема публіцистики.
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Тревел-шоу на екранах українського телебачення
В умовах глобалізації телевізійні тревел-програми виступають одним з найважливіших засобів розвитку культурно-інтелектуального рівня. Тревел-шоу – це телепрограми
про різноманітні подорожі, захоплюючі, дивовижні, невідомі, непередбачені, пізнавальні,
релаксуючі, розважальні. Проаналізувавши зміст українських травел-телепрограм, ми дійшли висновку, що як активний засіб пізнання цілісної картини навколишнього світу, тревел-програми формують й розширюють кругозір людини про етнокультуру інших народів,
підвищують рівень інтелектуальних знань, розвивають естетичний і культурний смак населення, виховують дбайливе ставлення до світового надбання, прищеплюють громадянські,
патріотичні, інтернаціоналістичні почуття, і, як зазначає російський журналістикознавець
Т.Ю. Редькіна, задовольняють емоційну спрагу [2].
Нові розважальні проекти почали набирати розмаху на українському телевізійному
просторі, не зважаючи на кризовий економічний період. Активізуються покази тревел-шоу
на новорічні, різдвяні, пасхальні, травневі канікули з метою піару. Як показує практика глядачам до вподоби такі проекти. Це підтверджується тривалістю телепрограм протягом не
одного сезону.
Джерельною базою дослідження обрано провідні українські телевізійні канали
„Студія 1+1“, „Інтер“, „Перший національний“.
Мета нашої публікації полягає у розкритті особливостей розважальних вітчизняних телевізійних програм про подорожі, їх популярності у кризовий період.
Відповідно меті статті ми поставили наступні завдання дослідження:
• показати стан розробки досліджуваної проблеми в науці — передусім у
теорії соціальної комунікації, теорії журналістики, а також у психології, етиці та інших
дотичних галузях;
• виокремити ознаки розважальності телевізійних тревел-шоу;
• визначити чинники успішного функціонування українських розважальних
телепрограм.
Мета і завдання даного дослідження зумовлюють комплексний підхід до обрання
методів дослідження. Основними з них є:
1) діалектичний метод як до загальний метод наукового пізнання;
2) загальнонауковий метод (аналіз, синтез, абстрагування, узагальнення, наукова
індукція, дедукція, класифікація);
3) методи теоретичного дослідження (формалізація, аксіоматичний
метод, статистичних методів, гіпотетико-дедуктивного методу);
4) методів емпіричного аналізу (спостереження, опис);
5) галузеві методи соціальних комунікацій (контент-аналіз та інтент-аналіз текстів
телевізійних ведучих).
Об’єкт дослідження – розважальні програми на українському телебаченні. Предметом дослідження є тревел-шоу та їх особливості.
В Україні немає єдиного спеціалізованого каналу, який транслював би тільки ці
види програм. А ось у Росії такий канал є, наприклад, „П’ятниця“.
На українському телебаченні можна побачити наступні тревел-шоу: „Поїхали!“
(НТН), „Нотатки на глобусі“, „Подорожуй першим“ (Перший національний канал), „Міста“
(канал „НЛО TV“), „1 000 жіночих бажань“ (Новий канал), „Світ навиворіт“ (1+1), „Орел &
Решка“ (Інтер). Ці програми належать до розважального жанру. Конкурентність на телевізійному ринку нині спонукає українські канали вивчати соціологічні дослідження інтересів мас,
шукати креативні підходи у створенні програм для відпочинку. Охарактеризуємо для прикладу деякі українські телевізійні тревел-шоу, виокремливши їх оригінальність, неподібність,
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неповторність, видовищність.
1. „Орел & Решка“ (Інтер) – ведучі показують як можна відпочити, що побачити,
що скуштувати за сто доларів з однієї сторони і без обмежень у грошових витратах з іншої.
Об’єктами подорожі є планета Земля [3].
2. „Світ навиворіт“ (1+1) - Дмитро Комаров – ведучий, подорожує країнами, в які
не прийнято їздити з туристичними турами. Автор віддає перевагу подорожам насамоті - купує квиток в один кінець і надовго їде в незнайому країну, щоб зрозуміти її зсередини, стати
її мешканцем, показати її виворіт [4].
3. „Подорожуй першим“ (Перший національний канал) – троє ведучих по-своєму
(з різних боків) представляють глядачеві однаковий об’єкт подорожі. Історична інформація
переплітається з топонімікою, міфологією і пов’язується з здоров’язберігаючим ресурсом.
Передача побудована на об’єктах України [1].
4. „Нотатки на глобусі“ (Перший національний канал) - глядач відвідає з ведучою-гідом найпотаємніші куточки нашої планети й довідається, як живуть різні континенти, держави,
народи. Подорож будується за журнальним сценарієм. Більшу частину передачі ведуча за кадром знайомить з особливостями життя країн, веде інтерв’ю з мешканцями, з спеціалістами: з
продавцями, фермерами, інструкторами з туризму тощо. [1].
За екскурсійно-туристичним змістом на вітчизняному телебаченні є програми про
подорожі навчально-пізнавального формату. Наприклад, „Київські історії“ (Київ), „Прогулянки містом“ (Київ) тощо.
Розглянемо особливості розважальних телевізійних програм про подорожі у
порівнянні з інформаційно-пізнавальними. Критеріями оцінювання візьмемо такі показники:
стиль ведучого, мова, подача інформаційного тексту, мотив (Таблиця 1).
Таблиця
Порівняльна характеристика телепрограм про подорожі на українському телебаченні
Критерії
Телепрограми про
Тревел-шоу
подорожі
стиль ведучого

Одяг
стильний,
класичний, Одяг яскравий, довільної форми,
зручний для подорожі. Протягом
не відволікає увагу телеглядача.
програми ведучий може змінювати.

мова
зміст тексту

мотив
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Чітка, чиста, наукова,
стримана.
Послідовно, хронологічно пов’язаний текст. Збагачений статистичними даними. Цікавий. Знайомить глядача з великим історичним минулим
і славним сьогоденням. Розглядаються питання історичного, географічного, економічного плану.
Розвиває інтелектуальний потенціал пізнання, тобто поглиблює,
розширює знання. Навантажує
пам’ять. Вимагає зосередженості,
уваги під час перегляду передачі.
В основу програми закладено пізнавальний мотив.
Програми
виконують нав- чально-пізнавальну функцію. Глядач збагачується
обізнаністю про об’єкт.

Чітка, не виключає слів-паразитів,
емоційна.
Послідовно, логічно пов’язаний.
Легкий, захоплюючий на сприймання, цікавий. Не завантажений
цифровими даними. Розглядаються соціально-побутові питання:
магазини, готелі, транспорт, відпочинок, їжа, ціни. Розвиває інтелектуальне почуття (захоплення, емоції, задоволення, бажання поїхати,
побачити, переконатися) і формує
практичні уміння (вчить як себе
вести у різних ситуаціях під час
подорожі)
В основу шоу закладено соціальний мотив. Програми мають практичну спрямованість і виконують
функцію накопичення досвіду.
Глядач відкриває для себе нове
сприймання об’єкта.

Порівняльний аналіз програм про подорожі різного жанру допоміг нам зробити
наступний висновок. Рейтинг, а значить і тривалість, телепродукту залежить від міри розвитку інтересів, виникнення чи згасання цікавості до програми глядацької аудиторії. Сучасний
глядач вимогливий, капризний і, щоб задовольнити його бажання, необхідно авторським колективам враховувати пізнавальні особливості людей. Як показує практика, глядачі мають не
просто запам’ятовувати і пасивно здобувати певну суму знань з телепрограм, а й отримувати
емоційний заряд, корисні поради для полегшення життєдіяльності у суспільстві. Мотиваційний компонент спроможний підтримати інтерес і тому має бути наскрізним у програмі. Мотив
як внутрішній енергетичний стимулятор має вплив на мотиваційну сферу: сприймання, уяву,
відчуття, пам’ять, мислення, увагу, свідомість, так стверджують психологи (Б.Г. Ананьєв,
Л.І. Божович, А.М. Леонтьєв, В.Е. Чудновський, П.М. Якобсон та ін.).
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Технології керування медіаподіями і сприйняттям:
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Моделювання протестного іміджу у соцмережах: тенденції й
закономірності
Актуалізація ролі інтернет-простору у процесах формування громадської думки
та поширення протестних настроїв з метою глобальних системних суспільних перетворень
зумовлює докорінно нову розстановку сил у системі завдань із соціального інжинірингу. Для
протестної комунікації подібний фактор відіграє принципову роль, а тому для досліджень
комунікаційних особливостей соціальних мереж важливим є виявлення специфіки моделювання протестної поведінки як підґрунтя для переростання в активний соціальний процес.
Аналіз досліджень. Серед наукових розвідок зарубіжних дослідників принципові
положення про взаємозв’язок політичних протестів і соціальних мереж випливають із робіт
Д. Губанова, Д Новікова, А. Чхартішвілі [2], О. Кисельова [3], Г. Почепцова [6], О. Супруненко [6]. Аспекти психології поведінки учасника масових протестів аналізуються у роботах Р.
Барта [1], П. Лазарсфельда [4], Е. Ноель-Нойман [5], Г. Тарда [8].
Метою дослідження є з’ясування закономірностей та виокремлення основних
тенденцій процесу моделювання протестного іміджу серед широкої аудиторії користувачів
соціальних мереж. Принципово важливим у даному контексті постає тлумачення самого терміну «протестний імідж» як чиннику формування якісно нових властивостей поведінки його
активних носіїв.
Під «протестним іміджем» ми пропонуємо розуміти замінник образу учасника
масового протестного руху, активна політична поведінка якого є одним із фактором якісних
перетворень у соціально-політичному житті широких мас населення певного регіону або
країни в цілому, а індивідуальні характеристики носія іміджу уніфікуються й екстраполюються на всю соціальну групу, в даному випадку – на протестну масу.
Теоретичні узагальнення про тенденції суспільної комунікації у віртуальному середовищі виокремлюють принципову особливість процесу моделювання протестного іміджу:
орієнтація масового користувача на інформаційний авторитет.
Дану групу агентів дослідник О. Кисельов назвав «політфлюентілалами» (калька
від скорочення англійських слів «political influential» – впливові у політиці) [3, 25].
Активним політфлюентіалом стає, за визначенням дослідника, молода людина
віком до 35 років з вищою освітою та стабільною постійною або тимчасовою роботою,
середнім у країні рівнем матеріальних доходів на кожного члена сім’ї. Політфлюентіал, як
правило, має стаж користувача інтернету більше трьох років, і щодня проводить у мережі
більше однієї години для моніторингу останніх політичних новин.
Такі «агенти впливу» стають елементом ефективної комунікації між органами
державної влади і суспільством для спонукання пересічних мас громадян для конвенційної
політичної участі.
Проявляючись і функціонуючи за законами психології мас, протестна поведінка
індивіда базується на актуалізації нового набору соціальних смислів. У розрізі загострення
сучасних суспільно-політичних процесів дослідник Г. Почепцов використовує такий термін,
як «смислова війна».
Базуючись на твердженнях Г. Почепцова про те, що інформаційна війна змінює
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факти, а смислова – правила гри, припускаємо, що моделювання протестного іміджу для
сучасного користувача соціальних мереж є зразком моделювання смислів нового типу [6].
Вивчаючи категорії соціальних смислів дослідниця О. Супруненко називає соціальні смисли формами мислення, за допомогою яких соціальний суб’єкт описує й пізнає
реальність та своє існування в ній, формуючи єдність з іншими суб’єктами – носіями схожого соціального досвіду [7, 29]. У контексті таких розмірковувань подібними соціальними
смислами можна називати масові протестні рухи, що зароджуються на теренах віртуального
середовища.
Якщо раніше дослідники віртуального середовища свідомо наголошували на
аспекті анонімності учасника інтернет-комунікації як спробі втечі від реальності, то наразі
маємо справу із протилежним – у сучасних соціальних мережах спостерігається відкрите
прагнення до репрезентації своїх справжніх намірів.
Цілком очевидним є те, що в основі формування сприятливого іміджу, який сприймається, засвоюється, і у подальшому, може наслідуватися широкими масами – прагнення
сподобатися й отримати соціальне схвалення.
Масове емоційне зараження протестними настроями аудиторії соцмереж відіграє
принципову роль у моделюванні ними власного протестного іміджу: емоції «друзів»
того чи іншого користувача, висловлені у соціальних мережах, здатні впливати на його
особисті настрої.
Конвергентність технічних особливостей соціальної мережі – поєднання мультимедійних елементів у вибудовуванні інформаційного потоку здатне максимально ефективно
моделювати той чи інший аспект протестного іміджу.
Динамічне за своїм змістом зображення протестних дій, що публікується у френдстрічці, демонструє уже готову модель суспільної поведінки, і стає своєрідним кодовим
закликом для засвоєння й активізації потрібної моделі у свідомості інтернет-аудиторії.
Аналіз особливостей моделювання протестного іміджу як комунікаційного феномену дає підґрунтя для широкого ряду різновекторних розвідок про загальний процес сучасного соціального інжинірингу, що набувають гострої актуальності у соціальному контексті з
яскраво вираженим суспільно-політичним бекграундом.
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Оманлива реклама як інструмент маніпуляції споживачами
Рекламне повідомлення, рекламний образ, словесний чи візуальний, у сучасному інформаційному просторі несуть вагоме смислове наповнення, яке здатне впливати,
маніпулювати, навіювати, закликати до дії. Технології керування сприйняттям споживачами
рекламного образу стають одними із головних завдань великих рекламних агентств, дослідницьких компаній тощо. Наразі це загальна тенденція – віднайти технології управління у
політичному, економічному, соціальному вимірах життя суспільства конкретної держави чи
навіть глобального порядку світу.
На жаль, однією із найпоширеніших рекламних практик, яка є неприпустимою
як з точки зору професійної етики рекламіста, так і законодавства загалом, є використання
оманливої реклами.
Метою даної розвідки є систематизація та узагальнення найуживаніших виявів
використання оманливої реклами, тобто маніпулятивної реклами, з метою її подальшої ідентифікації, усунення та вироблення рекомендацій щодо нейтралізації таких явищ.
Поняття «оманлива реклама» наразі підходить якнайкраще, бо може поєднати у
собі інші поняття, що функціонують у рекламному дискурсі: недобросовісна, недостовірна,
несумлінна, неправдива реклама тощо. Оманлива реклама не дає змогу споживачеві зробити
власний, зважений, обґрунтований вибір, тому що порушує один чи декілька із наведених
критеріїв: правдивість, чесність, достовірність, доказовість, коректність, пристойність, законність, повнота інформації, відповідність дійсності, точність, недискримінація за будь-яким
параметром, не завдання морально-психологічного чи фізичного тиску, ненасення шкоди.
Американські критерії щодо визначення й оцінки рекламного оголошення як оманливого та дезорієнтуючого є такими:
• твердження є хибним;
• твердження частково правдиве або частково хибне;
• твердження містить недостатньо інформації;
• твердження загалом правдиве, але самий доказ хибний;
• твердження є «буквально» або «технічно» правильним, однак створює
хибний натяк [1].
Ці описи можуть доповнюватися ще трьома визначеннями «нечесності в рекламі»:
• твердження без доказів – тобто таке, що зроблене незважаючи на відсутність
відповідних на те підстав;
• твердження, що спрямоване на спеціальну аудиторію, – воно може стати спонукою для вразливих вдатися до дій, які можуть бути шкідливими для них;
• твердження, що занадто вихваляє, — його важко об’єктивно спростувати, але
в ньому пропонуються сумнівні, малоймовірні обіцянки [1].
Вищезазначені критерії та принципи є основними, узагальненими, що зустрічаються у практиці усіх розвинутих країн світу, зазнаючи модифікацій та уточнень відповідно
до специфіки законодавчих норм конкретної держави.
Українська дослідниця Грицюта Н.М. у своїй монографії «Етика реклами як естимаційний орієнтир сучасного суспільства», спираючись на світовий та вітчизняний досвід
рекламної діяльності, детально на прикладах розкриває реальне використання оманливої
реклами. Наведена нею класифікація ознак оманливої реклами наразі є однієї із найвичерпніших та пристосованих до української законодавчої бази, особливостей проведення рекламних кампаній в Україні, поведінки українських споживачів.
Ознаками реклами, що вводить в оману, є:
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• неправдиві обіцянки (удвічі довші вії);
• неповний опис якостей товару – називаються лише окремі якості (меблевий
гарнітур вироблено з дуба, коли насправді з дуба виготовлено лише фасад);
• некоректні порівняння – твердження, що їх неможливо перевірити
(чудовий, як діамант);
• візуальне ошуканство – випадки, коли рекламований товар, що демонструється, виглядає завдяки спеціальним ефектам набагато привабливіше, ніж реальний;
• неправдиві твердження – рекламне повідомлення з покликанням на зірку або
авторитетну людину, яка нібито користується товаром (послугою), при тому, що немає ніяких
підстав назвати знаменитість споживачем товару в повному розумінні слова;
• напіввідвертості – коли називаються можливості товару, але замовчуються
його недоліки (цей електромобіль може проїхати 60 км без бензину, при цьому замовчується,
що через кожні 100 км необхідна 8-годинна зарядка акумуляторів);
• різноманітні доповнення до основного оголошення – випадки, коли для основного тексту використано великий кегль шрифту, а міні петитом дається пояснення;
• звичайне замовчування – прийом, що також вводить в оману, хоча рекламодавець принципово не зобов’язаний відкрито називати недоліки товарів, що виробляє, або
інформувати про специфічні особливості їх застосування. Якщо у відомостях про товар будуть замовчуватись негативні сторони або специфічні деталі, то реклама вводитиме в оману.
Обов’язок щодо оприлюднення інформації полягає в тому, що споживач не придбав би товар,
якби було відомо про замовчувані негативні чи специфічні сторони якості;
• невиправдані і нездійснені очікування – це стосується ситуації, коли реклама
викликає у споживачів почуття очікування, якому в реальності не відповідає розрекламований
товар. Так, очевидним є очікування з боку споживачів, що певний виріб є новою моделлю,
яка не має недоліків попередніх модифікацій. Але змінено лише дизайн або внесено зміни
лише у деякі його риси;
• суб’єктивно хибні відомості – повідомлення містить правдиві твердження
щодо реальної якості товару, його відповідності стандартам, але водночас вони хибні щодо
їх виключності, унікальності. В деяких випадках правдиві твердження також можуть ввести
в оману щодо кращих споживчих властивостей того чи іншого товару. При цьому наголошується на тому, що продукція саме цього виробника відрізняється певними параметрами
хоча, відповідно до ухвалених стандартів,таким параметрам відповідає аналогічна продукція
будь-якого виробника [2, 156–158].
Наведений перелік виявив використання оманливої реклами як інструменту
маніпуляції споживачами варто продовжити, аби в майбутньому такі випадки можна було
легко ідентифікувати та усувати. Проте без належного правового відображення нейтралізації
таких явищ, без адекватно зафіксованої понятійної бази та відпрацьованого механізму протидії, без широкої підтримки громадськості, окремих громадян як конкретних споживачів, без
усвідомлення рекламодавцями соціальної відповідальності за свої дії, спроби теоретиків-рекламознавців залишаються поодинокими закликами.
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Глобальне зомбування російської аудиторії через медіа
Мас-медіа, зокрема телебачення виступають медіатором між творцем необхідної
інформації та споживачем даної інформації.
Телебачення значною мірою формує уявлення громадян Росії про рівень життя в
самій країні та про події, які відбуваються за межами Росії. Телебачення виступає основним джерелом формування суспільної думки та доведення інтерпретації внутрішніх та
світових подій.
Російська пропагандистська машина вже не одне десятиріччя за допомогою телебачення штучно створює високі рейтинги лідерів своєї країни та формує безмежну довіру до
будь-яких дій лідерів.
Метою політичної російської пропаганди виступає створення внутрішнього
інформаційного простору, за межі якого не мала б потрапляти інформація з навколишнього
світу. Громадяни вимушені користуватись неправдивою, спотвореною інформацією, яка
транслюється за політичним замовленням лідерів країни, за допомогою мас-медіа. Таким
чином, неправда, яка була проголошена сто разів, стає правдою. Саме така «правда» використовується політичними лідерами Росії. Яскраві телевізійні образи, свідомо змонтований
відеоряд стимулюють емоційну активність аудиторії. Правдиві картинки перемішуються з
неправдивими, але фільтр розмежування не спрацьовує.
Та свідома частина населення, яка для аналізу подій всередині країни та за її
межами, крім телебачення, користується іншими медійними ресурсами та висловлює власне
бачення ситуації, доволі відверто переслідується та залякується. Таким чином, думка інших
заляканих громадян стає однорідною, пасивною, споживацькою.
Отже, російські мас-медіа — а надто телебачення виховують споживачів, які не
вміють і не хочуть самостійно мислити. Саме тому ми можемо спостерігати ефект масового
зомбування значної частини населення Росії.
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Стигми сучасного медійного інтернет-простору
Стигма (дослівно «ярлик», «тавро») ‒ співвідношення однієї якості людини з іншою, хоча зв’язок між ними відсутній або не доведений. Подолання стигматизації та дискримінації повинно бути спрямовано на формування точного неупередженого розуміння
людей, її природи та причин, повинно зменшувати тривогу та почуття беззахисності в людей,
а головне ‒ повинно ґрунтуватися на повазі до особистості, її прав і свобод.
Стигма ‒ це старогрецький термін, вказуючий на знак або відмітку, вирізану або
випалену на тілі людини, що характеризує її як «дефектну» в моральному плані (наприклад,
ця тілесна відмітина свідчить про те, що людина – раб або злочинець) [3]. У своїй роботі
«Стигма: замітки з управління зіпсованою ідентичністю» І. Гофман використовує це поняття
стосовно психічно хворих. У цілому ‒ стигматізация хворих виявляється способом того, що
упоралося із страхом, який пов’язаний з можливістю ураження в результаті контакту з ними.
Мета полягає у дослідженні функціонування поняття «стигма» у сучасному інтернет-середовищі, що розширило ареол свого існування – блогінг, форуми, чати тощо.
Завдання дослідження:
- описати явище «стигматизації»;
- обґрунтувати поняття «стигма»;
- дослідити процес функціонування стигм у мережі.
Обʼєктом дослідження є стигми інтернет-середовища.
Предмет ‒ процес функціонування стигм у мережі та їх вплив на формування картини світу особистості.
На сучасному полі досліджень, присвяченому опису процесу стигматизації та всіх
дотичних процесів, слід назвати такі прізвища науковців: А. Досенко, Гофман І., Семигіна Т.,
Крокер Дж. тощо.
І. Гофман виділяв 3 принципово різні типи стигм: 1) «тілесні виродливості»; 2) «індивідуальні недоліки характеру, що сприймаються як слабовілля» (сплутаність свідомості,
судимість, наркоманія, гомосексуалізм, втрата роботи, спроби самогубства, радикальна
політична позиція); 3) стигма «філогенезу раси і релігії, що передається від одного покоління
до іншого» і що таврує всіх членів сім’ї [3].
На думку Т. Семигіної [4, 9], саме ця тема є обмеженою у традиційних ЗМІ, що
продовжує накладати відбиток на частину суспільства. Брак інформації розвиває процес суспільної стигматизації, сприяє інмутації правдивих інформаційних ресурсів. Сучасні засоби
масової комунікації, як правило, готують відомості на цю тему дуже низького рівня, що поглиблює хибну стереотипізацію у суспільстві.
Не слід говорити про однаковість КС, адже кожна людина на планеті – неповторна особистість, а сприйняття та розуміння речей не може бути однаковим. Безперечним є
елемент схожості, подібності, збігу поглядів та міркувань, але не абсолютної подібності.
Картина світу, так само як і образ, має складну ієрархічну динаміку, тому може постійно
змінюватися чи перебудовуватись, та все ж при наявності динаміки зміни, все одно залишаються їхні незмінні складники – цілісність (яка є домінуючою у формуванні понять картини
світу) та системність (усі накопичені знання та образи відкладаються у міру того, як живе і
розвивається сам індивід, вибудовуючи чітку систему стереотипних понять та суспільних
правил, задля уникнення суспільної стигматизації та клейма «девіанта»).
Характеристика стає стигмою, якщо її необґрунтовано пов’язують з небажаною
поведінкою або негативним досвідом: релігійних переконань, сексуальної орієнтації, класу, економічного стану і інших нетипових характеристик. Стигма приголомшує серцевину
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ідентичності індивіда, оскільки стигматизовані люди вимушені сприймати адресовані ним
повідомлення як принизливі, або свідомо відкидати процес стигматизації, кидаючи виклик
нав’язаним стереотипам [2, с. 31].
Викривлення об’єктивної реальності відбувається завдяки стигматизації суспільства. Саме це явище стигматизації породжує процес самостигматизації особистості, що й
призводить до «викривлення реальності»: людина неспроможна (особливо у перший період
життя) на адекватне сприйняття та реагування. Накладання штампів призводить до ізоляції
особистості, замкненості, відстороненості. Суспільство розподіляється на «нормальних» і
«ненормальних», що у свою чергу викликає самостигматизацію особистості. Картина світу
починає деформуватися на основі самокритики та розчарування: штамп швидкої смерті несе
зміни у свідомість людини. Неосвіченість створює «чорні діри» у КС, які в першу чергу
заповнюються негативними стереотипами. Накладання суспільством соціальних штампів
призвели до появи відповідних соціальних стереотипів, що асоціюються з негативними
якостями чи життєвими колізіями, пов’язаними з конкретними групами людей. Самостигматизація переноситься індивідом на картину та образ світу як його безпосередня складова
частина, яка є досить стійкою для зламу чи повного знищення в асоціативному ряді соціуму.
Не будемо заперечувати, що вищезазначений стереотип КС сформувався на досить обмежених у досвіді та знаннях соціуму. Стереотипи, існуючи у свідомості особистості, впливають
на хід її думок, що накладає відбиток на мислення, мовлення, поведінку, записи тощо; існує
ймовірність відображення в індивідуальній картині світу блогера ментальної КС народу, до
якого він належить.
Явище самостигматизації (інстигматизації) притаманне блогерам, які живуть із
ВІЛ/СНІД, та сприяє викривленню об’єктивної картини світу. Накладання штампів на людей,
які живуть із ВІЛ/СНІД, призводить до прогресування ізоляції та більшого бажання не оголошувати про свій статус особистості, замкнутості, відстороненості. Суспільство продовжує
розподілятися на «нормальних» і «ненормальних», що сприяє інстигматизації особистості.
КС починає деформуватися на основі накладання постійних штампів смерті, що несе зміни
у свідомість людини.
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Особливостi функціонування сучасних регіональних інтернет-ЗМІ Білорусі
При визначенні ефективності роботи сайтів регіональних ЗМІ Білорусі ми керувалися низкою критеріїв, в числі яких відвідуваність, цитованість, унікальність інтернет-контенту,
частота оновлення, використання мультимедіа (фото, аудіо- та відеоматеріалів), інтерактивність, наявність профілів у соціальних мережах. Дослідження проводилося на матеріалі всіх
135 державних видань Білорусі, що мають свої сайти. Також розглядалися сайти приватних
газет і самостійних інтернет-ЗМІ, а також веб-ресурси провідних білоруських інформаційних порталів Tut.by і Onliner.by. Додатково вивчалися публічні сторінки регіональних ЗМІ,
створені в соціальних мережах «ВКонтакте», «Одноклассники», Facebook, Twitter.
Поки що в науці залишається не вирішеним коло питань, присвячених освоєнню
регіональною пресою нових медійних платформ, процесам конвергенції інтернет-видань
та соціальних медіа. У руслі розвитку сучасної медіасфери комплексне вивчення названих
аспектів діяльності регіональних ЗМІ Білорусі видається вкрай актуальним.
Як показало наше дослідження, із 135 державних газет Білорусі профіль в «ВКонтакте» мали 37 видань, в «Одноклассниках» – 11, в Twitter – 9, в Facebook – 4. Серед обласних
газет найбільш комплексна стратегія просування у «Гомельскай праўди» (г. Гомель). Видання
має акаунти в п’яти соціальних мережах, де на сайті gp.by в цілому більше 3000 передплатників. Потенціал соціальних медіа успішно використовує також міська газета «Гомельськія
ведомости». На сторінку сайта newsgomel.by в «ВКонтакте» vk.com/gv_by підписано понад
7800 чоловік. За нашими спостереженнями, газета веде акаунт в неформальному стилі. За схожою схемою видання будує стратегію просування й у Twitter, де в нього більше 720 читачів.
На Facebook у видання більше 120 послідовників. Брестська обласна газета «Зоря» також
успішно експериментує з соцмережами. На відміну від «Гомельскай праўди» і «Гомельських
ведомостей», які акцентують на просування в «ВКонтакте», «Зоря» активно використовує
Twitter. В акаунті @zarya_brest залишено більше 3000 записів, на нього підписано понад 500
читачів. Інші обласні видання Білорусі не такі успішні в соцмережах. Наприклад, «Вітебські
вісті» мають акаунт тільки в «ВКонтакте» (504 учасника), а «Гродзенская праўда» залучає
аудиторію тільки в «Одноклаcсниках» (354 передплатника).
Поки що просування в соціальних мережах не є пріоритетним напрямком діяльності багатьох білоруських державних ЗМІ, особливо це стосується районних газет. Вважаємо, що пояснити це можна, по-перше, нерозумінням головними редакторами важливості
такої роботи, а по-друге, відсутністю конкуренції [1, с. 129]. Практика показує, що газети,
засновниками яких є державні структури, неохоче заводять свої акаунти в соціальних мережах. Для порівняння, приватна газета «Інфа-кур’єр» з м. Слуцька (Мінська обл.) представлена в «ВКонтакте», «Одноклассниках», Twitter, Facebook, де на сайті kurjer.info в цілому
більше 9500 передплатників. Досить успішний у соціальних мережах також сайт приватної
газети «Intex-press» з м. Барановичі. Серед самостійних інтернет-видань Білорусі, створених
спеціально для функціонування в інтернеті, потенціал соціальних мереж найефективніше
використовує сайт Kraj.by.
Спочатку багато інтернет-видань використовували соціальні мережі для простої
ретрансляції новин. Як тільки на сайті з’являлася нова публікація, вона автоматично анонсувалася в «ВКонтакте», Twitter або Facebook. Повідомлення зазвичай складалося з заголовка
матеріалу або частини заголовка та посилання на нього. Потім деякі ЗМІ перетворили свої
акаунти в самостійні інтерактивні майданчики, на яких новини стали з’являтися раніше, ніж
на сайтах інтернет-видань. Це актуалізувало необхідність розробки нових творчих методів
роботи журналіста в соціальних мережах.
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Проілюструємо специфіку присутності в соціальних мережах провідних інтернет-ЗМІ на прикладі білоруського порталу Onliner.by, який у травні 2013 створив регіональну
редакцію в Гомелі, другому за чисельністю населення місті в країні. Відвідуваність цього
ресурсу в 2014 р перевищила 550 тис. унікальних відвідувачів на добу. У соціальній мережі
«ВКонтакте» офіційна сторінка «Онлайнер» має 138.000 передплатників. На Facebook у нього
близько 8100 послідовників. У Twitter у видання більш 56.000 читачів. Крім того, портал має
офіційний канал на YouTube, на який підписано більше 52.000 користувачів. Таким чином,
«Онлайнер» має близько 255.000 друзів по всьому інтернету, будучи одним з найбільших
новинних ресурсів Білорусі.
Досягти високих результатів просування в Facebook білоруському порталу Onliner.
by вдається за рахунок правильно вибудуваної тактики по розкрутці ресурсу. До публікованого матеріалу, крім заголовка і тізера, редактор робить цікавий та інтригуючий опис, що
викликає в користувачів бажання перейти за посиланням і прочитати повну версію матеріалу. У цілому ж у ході дослідження встановлено, що білоруські медіа набирають популярність в Facebook значно повільніше, ніж, наприклад, в «ВКонтакте». У Білорусі довгий час
Facebook був недостатньо популярний, поступаючись за кількістю активних користувачів
мережі «ВКонтакте».
Крім двох названих соціальних мереж, в останні роки багато білоруських ЗМІ
активно нарощують свою присутність у Twitter. Потенціал твіттера розкривався поступово.
Вважаємо, що всі мікроблоги ЗМІ в Twitter за стилем ведення акаунта сьогодні можна умовно
розділити на три типи. Перший тип ведення акаунтів ЗМІ — репост заголовків з RSS-стрічки
сайту. Другий тип являє собою активний твіттер-профіль. В цьому випадку контент сайту
переробляється спеціально для Twitter, використовуються хештеги. Третій тип являє собою
так званий твіттер-акаунт з людським обличчям. Тут часто використовуються неформальна
лексика, жаргонізми, жарти, іронія.
Для успішного просування в Twitter важливі клікабельні заголовки з дієсловами
та ключовими словами. Публікації в Twitter мають свої мовні, стилістичні, жанрові та інші
специфічні особливості. Гортаючи стрічку, користувачі переходять за посиланнями тільки в
тому випадку, якщо повідомлення їх зацікавило. З цієї причини редактори соціальних медіа
спеціально адаптують заголовки під формат соціальних мереж із метою заманити читачів.
Практика білоруської журналістики демонструє ефективність стратегії, коли в соціальних
мережах особлива увага приділяється різним зоровим образам. Багато білоруських інтернет-видань використовують як широко розповсюджені меми, так і різні картинки з котиками
та іншими тваринами. Соціальні мережі породили специфічні жанри (формати), що не мають
ще чітких визначень.
На нашу думку, певну конкуренцію сайтам регіональних інтернет-ЗМІ складають
міські спільноти в соціальних мережах, які в деякому роді відбирають хліб у традиційних
ЗМІ [2, с. 15]. Наприклад, в Білорусі на публічну сторінку «Типове Молодечно» vk.com/
maladzyechna в соціальній мережі «ВКонтакте» підписано понад 19.600 чоловік. Щодоби її
відвідують близько 2200 унікальних користувачів, при цьому здійснюючи близько 4500-5000
переглядів. На сторінці завжди можна знайти багато цікавої та ексклюзивної інформації та
фото, які потім використовують інтернет-ресурси регіону та країни. Паблік став одночасно
прикладом сучасної інтернет-культури й джерелом суспільно вагомої інформації, популярність яких іноді перевершує відвідуваність новинних сайтів. Подібні соціальні спільноти є в
більшості міст Білорусі, і вони популярні в першу чергу серед молодіжної аудиторії.
Проведене дослідження показало, що якщо регіональне ЗМІ розширює свою присутність в інтернеті за рахунок простору соціальних мереж, це значно збільшує його потенційну аудиторію. Однак потенціал нових комунікаційних платформ використовується не
завжди ефективно. Загалом українські інтернет-видання слід визнати більш інтегрованими
з соціальними мережами, ніж білоруські [3, с. 56]. Виявлено, що на сучасному етапі освоєння веб-простору далеко не в усіх редакцій регіональних ЗМІ Білорусі є чітке уявлення про
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лінію поведінки в інтернеті та загальноприйнята успішна стратегія функціонування. Існуючі
концепції сайтів не завжди можуть вважатися успішними й такими, що відповідають сучасному рівню розвитку інтернет-ЗМІ. Причиною цієї ситуації є як небажання керівників низки
білоруських редакцій міняти напрацьовані десятиліттями творчі підходи, так і відсутність
молодих кадрів, підготовлених для роботи в інтернет-виданнях. Публічні сторінки низки
білоруських видань не завжди відрізняються оригінальністю і новизною, а лише копіюють
давно відомі творчі прийоми.
В ході дослідження виявлено, що домінуючою комунікативною стратегією присутності медіа в інтернеті є діалогічна. Оскільки регіональні ЗМІ Білорусі створили інтернет-версії всього три-чотири роки тому, багато хто з них ще перебувають у пошуках власної
моделі розвитку. Деякі видання вже встигли наповнити сайти різними мультимедійними та
інтерактивними сервісами. Інші тільки починають цю роботу. Активний розвиток акаунтів
багатьох видань тільки почався, і це означає, що їм є куди рости, і в майбутньому соціальні
медіа мають стати інтегрованою частиною стратегії просування конвергентного контенту.
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Олеся

Корейська драма як елемент американського телепростору
Вступ
Сьогодні, в епоху глобалізації, розвитку «нових медіа» телебачення зазнає неабияких змін. Змінюється контент, правила подачі та поширення матеріалу. З 1990-х років і до
сьогодні спостерігається період великих технологічних змін в корейській індустрії мовлення,
який зробив ТБ більш важливим, ніж у минулому. Це мовлення з урахуванням нових технологічних розробок, таких як DBS, супутників та інтерактивних кабельних систем, які дозволять
Кореї повною мірою брати участь в житті інформаційного суспільства і поширювати свою
«м’яку» політику на інші держави за допомогою «Корейської хвилі».
Беручи до уваги тісний зв’язок США та Південної Кореї, значну корейську діаспору та специфіку корейської культури, що приваблює своєю несхожістю, завдяки глобалізації,
ми можемо говорити про присутність «Халлю» на території Америки через корейську продукцію на каналах американського телебачення. Тож давайте дослідимо рівень поширення
«Корейської хвилі» (на прикладі одного з її сегментів – к-драми) у медійному просторі США.
Мета і задачі даної роботи - проаналізувати наявність корейського контенту на
американських каналах.
Предметом даного дослідження є сучасний інформаційний простір Республіки
Корея та Америки. Об’єкт дослідження - програмна політика та продукція виробництва корейських телестудій.
У нашому регіоні ця тема є малодослідженою. Цим пояснюється складність пошуку теоретичного матеріалу. Література корейських дослідників є виключно у корейському та
англійському варіантах. Автори велику увагу приділяють законодавчій базі, на основі якої
діють корейські ЗМІ. Дані автори дають загальну характеристику корейським ЗМІ (переважно пресі), їх минулому та сьогоднішньому стану. Акцент роблять на всебічній лібералізації.
У якості прикладу можна назвати наступні видання: Т. М. Симбірцева «Корея на
перехресті епох», Ткачова Н.В. «Інформаційні стратегії країн Сходу у період ринкових реформ», «Азбука телебачення» Саруханов В. А., Вартанова О.Л. «Медіаекономіка зарубіжних
країн». Серед іншомовних - Bond Young Choy «Korea. A History», Lee Eun-hong «The Origin
and Formation of Korean Thought», Nahm A. «Introduction to Korean History and Culture», Allen
Н. N. «Things Korean», а також інтернет – ресурси та випуски телевізійних передач. Дана
література описує розвиток корейських засобів масової інформації, а також розкриває проблеми, пов’язані з їх становленням.
Основна частина
«Корейська хвиля» [3] або «Халлю» - поняття, що стосується поширення сучасної
культури Південної Кореї по всьому світу. Термін був введений в Китаї в середині 1990-х.
Його авторами стали пекінські журналісти, і стосувався цей термін швидкозростаючої популярності в країні південнокорейської індустрії розваг. [2] «Халлю» продовжує зміцнювати
позиції в Азії і завойовує Океанію, Північну та Латинську Америку, Європу та Близький
Схід. «Корейська хвиля» є одним з напрямів державної політики і стосується зростання міжнародної ролі корейської культури.
Корейська хвиля перетворилася з регіонального в глобальне явище, пов’язане з
поширенням корейської поп-музики (K-поп) та відеопродукції. [1]
Один із елементів «Халлю», що знайшов відклик серед американців, - це корейська драма (K-драма) відноситься до телевізійного кореємовного продукту, зробленого в
Південній Кореї в форматі міні-серіалу, з відмітними особливостями, які відрізняють його
від звичайного західного телесеріалу або мильної опери. [4]
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Сьогодні найбільш звичним та популярним є міні-формат deurama («дорама»), що
складається з 12-24 епізодів по 60 хвилин. Випуск такого формату розпочався в 1990-х роках.
Корейські драми, як правило, знімають у дуже стислі терміни. Сценарії є гнучкими і можуть бути змінені в будь-який час у процесі виробництва, залежно від глядацьких рейтингів.
К-драму, як правило, знімає один режисер, працює один сценарист, тим самим відчувається
особливий стиль режисури та мови, на відміну від американського телесеріалу, де часто кілька режисерів і сценаристів працюють разом. У серіалі зазвичай є тільки один сезон (12-24
епізодів). Історичні драми (sageuk (сегук), можуть бути більшими (від 50 до 200 епізодів), але
їх також випускають у розмірі тільки одного сезону.
Серіали часто зосереджені на історії кохання, де родинні зв’язки знаходяться в центрі уваги. Персонажі в основному ідеалізовані, корейські герої-чоловіки - красиві, розумні,
емоційні і готові любити лише одну жінку протягом усього життя. Це також чинник, що
сприяє популярності корейської драми серед жінок, а образ корейських чоловіків в уявленнях усіх шанувальників серіалів відрізняється від інших азіатських чоловіків.
Kорейські драми позитивно сприйняв та підхопив найбільший в світі телевізійний
ринок - американський.
Частково корейські серіали транслюють через традиційні телевізійні канали в різних країнах, однак більш популярним джерелом залишається інтернет.
У США кількість каналів, що транслюють К-драми, велика кількість (53 канали та
3 кабельних каналів). Вони поділені за регіональним принципом та транслюються у наступних штатах: Каліфорнія, Колорадо, Коннектикут, Джорджія, Гаваї, Іллінойс, Меріленд, Нью
Джерсі, Нью Йорк, Невада, Пенсильванія, Техас, Вірджинія, Вашингтон.
Найпопулярнішими каналами є KBS World, MBC-Digital, TKC (The Korean Channel),
MKTV Mediakorea (TVK, EBX, Comedy TV Arirang), MK NEWSCHANNEL 73 (YTN, MBN),
KOAM - Korean American TV, WKTV (Washington Korean Television) та кабельні ImaginAsian
TV, KBS America, MBC America. [5]
В даний час більше 25 мільйонів американських сімей мають доступ до популярних корейських телевізійних драм через кабельне і місцеве телебачення. Американців
приваблюють у К-драмах «емоційні сюжетні лінії, і інтригуючі персонажі. Це є частиною
усвідомлення зростаючого впливу «корейської хвилі». [6]
Висновки
Сьогодні спостерігається вплив глобалізації та розвиток нових технологій, які дозволяють прискорити передачу сигналу в різні точки земної кулі. Глобалізація змінює філософію комунікацій.
Аудіовізуальні ЗМІ є головним засобом поширення «халлю» (телевізійні
серіали і поп-музика).
І якщо раніше «корейська хвиля» включала в себе експорт корейської культури
як національного явища, то зараз вона перетворилась на транснаціональне явище. «Халлю»
викликала переоцінку корейської культури.
Отож ми можемо стверджувати, що поширення «корейської хвилі» має глобальний масштаб, а рівень популярності корейської культури в межах США досить високий. Як
я раніше зазначала, «Халлю» досягає нових висот, експерти дають прогнози про стабільне
зростання експорту корейської культури в довгостроковій перспективі. Особливо якщо брати
до уваги всесвітній бум 2012 року, що пов’язаний з виходом хіта «Gangnam Style» PSY, який
за півроку досяг великої кількості переглядів у розмірі одного мільярду. Саме ця подія стала
поштовхом до активного вивчення корейської культури не лише американцями, а й людьми
інших національностей.
Сьогодні Україна також відчула потужний вплив «Корейської хвилі» (трансляція
історичної драми «Наложниця» по «Інтеру», вітчизняна адаптація корейської версії телесеріалу
«Protect the boss»). Дані висновки, фактичний матеріал можуть бути використані у подальшій розробці обраної теми, при написанні наукових праць з журналістики та культури Республіки Корея.
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Проблема інтерпретації фактів при висвітленні терористичних
та збройних конфліктів у журналістських текстах
Актуальність. Інформаційний простір третього тисячоліття характеризується
посиленням тенденцій, які маніпулюють масовою свідомістю в глобальному масштабі. На
сьогоднішній день мас-медіа відіграють все більшу роль не тільки у вирішенні збройних конфліктів, але й беруть безпосередню участь в їх перебігу. Лексикон аудиторії заполонили такі
«поняття як «інформаційна війна», «медіа-агресія», «інформаційна безпека», що свідчить не
тільки про тісний зв’язок мас-медіа з конфліктними ситуаціями, але і про якісно нову роль
ЗМІ в збройних конфліктах: у сучасних війнах боротьба на інформаційному полі є не менш
важливою, ніж безпосередньо бойові дії». [1]
Виконуючи свою головну роль інформування аудиторії, мас-медіа відрізняються
специфікою подачі інформації про певну подію чи явище, вони можуть по різному трактувати
одну й ту ж подію. Така трактовка може різнитися деталями, обставинами, акцентами та умовами перебігу подій. Саме тому питання висвітлення та інтерпретації фактів, особливо за часів
збройних конфліктів, буде викликати зацікавленість теоретиків та практиків журналістики.
Постановка завдання. Проблема інформаційного впливу ЗМІ на громадськість,
громадську думку і поведінку набуває доволі гострого характеру. Оскільки людина приймає
рішення і здійснює вчинки відповідно до свого сприйняття реальності, то мас-медіа можуть
створити цю реальність, і, відповідно, стають засобом програмування поведінки людини. Це,
в свою чергу, призводить до того, що у багатьох виникає бажання використовувати поведінку аудиторії для досягнення своїх цілей. Вивчення особливостей діяльності засобів масової
інформації, а саме проблеми інтерпретації фактів та подій, необхідне для визначення впливу
мас-медіа на громадську думку та для подальшого вивчення елементів маніпуляції свідомістю аудиторії.
Завданням даного дослідження є проведення аналізу інтерпретації терористичних
фактів та воєнних дій, що відбуваються на сході України протягом 2014-2015 рр. в журналістських текстах українських та російських засобів масової інформації та виявлення в них елементів маніпулювання громадською думкою.
Джерела дослідження. Джерелами дослідження впливу засобів масової інформації, зокрема проблеми інтерпретації збройних конфліктів стали журналістські матеріали
провідних українських та російських телекомпаній, які інформують про перебіг воєнних дій
на сході України.
Виклад результатів дослідження. На сьогоднішній день засоби масової комунікації
«виконують різноманітні функції: інформують, повідомляють про факти і події, задовольняють загальні інтереси і цікавість, просвіщають, розповсюджують культуру, розважають,
рекламують. Акумулюють досвід і волю мільйонів, і в той же час впливають не тільки на
свідомість, на цінності, ідеали, світосприйняття аудиторії, але й на вчинки, на колективні дії
людей» [2]. Засоби масової комунікації не лише беруть участь у розповсюдженні, тобто донесенні думок до аудиторії, а й формують уявлення аудиторії про ті чи інші події. Масовість
і доступність ЗМІ несе в собі загрозу маніпулювання свідомістю, перетворює маси на аудиторію, чия поведінка передбачувана і контрольована. У такий спосіб ЗМІ перетворюються на
засіб впливу, стають бажаним ресурсом для здійснення інтересів певних груп суспільства. Це
можуть бути політичні та державні діячі, різноманітні громадські групи. З цією ж метою використовують мас-медіа і різноманітні терористичні організації. На сьогоднішній день, використовуючи потужні можливості впливу ЗМІ, терористичні організації створюють потрібну
їм реальність, де є можливість повністю контролювати підсвідомість аудиторії, відповідно
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визначати її поведінку і формувати її спосіб життя.
Дослідник журналістики Г.Почепцов у своїй роботі «Психологічні війни»
стверджує, що «в розвинених державах будь-яка подія неможлива без відповідної інформаційної підтримки. Війни повинні мати вигляд справедливих, ворог – жорстоким, свої війська
– справжніми героями. Сучасні війни – це збройні політичні демонстрації. І демонстративний момент в них не менш важливий, ніж момент застосування зброї.» [3; 68].
Вчені, які досліджують вплив інформаційних процесів на перебіг сучасних збройних конфліктів, зазначають що «політичні, ідеологічні і геополітичні погляди формуються
в переважній частині суспільства виключно на основі телекомунікації. Медійний образ фактично є атомарним символом, на якому зосереджено одночасно декілька підходів – етнічний,
культурний, ідеологічний, політичний. ….. мас-медіа в сучасному світі відіграють не лише
допоміжну роль, як раніше, а й стають потужним самостійним фактором, здатним створити
сильний вплив на історичну долі народів» [4; 236].
Як відомо в основі будь-якого журналістського матеріалу лежить факт. І від того як
він буде переданий та інтерпретований залежить позиція аудиторії, а інколи й її дії.
Досліджуючи діяльність засобів масової інформації, які висвітлюють події на сході
України в період 2014-2015 р.р., можна з упевненістю стверджувати, що одним із методів
маніпуляції, які використовують мас-медіа, є упереджена інтерпретація фактів. Репродукція
події здійснюється з використанням певних засобів: використанням логосфери; фабрикацією
фактів; сенсаційністю та ін.
Використання логосфери. Мова - це особлива система понять, де думки людини
перетворюються у вербальний засіб пізнання світу. Саме через мову людина сприймає навколишнє суспільство і під її дією формує свої вчинки. За допомогою мови засоби масової інформації створюють певні медійні образи, які втілюють в собі відношення окремих політичних
сил, і спрямовані на створення в уяві аудиторії тих настроїв, які необхідні даній політичній
силі. Російські ЗМІ, створюючи образ українського військового, використовують «мову
війни» - аспект, якому в останнє десятиліття приділяють увагу сучасні науковці-лінгвісти,
трактуючи як проблему мовної агресії в засобах масової інформації. Науковець Т. Новікова у
своєму дослідженні «Аналіз принципів толерантності в текстах ЗМІ» зазначає, що журналісти висвітлюючи певні події досить часто використовують мовленнєві «маркери негативного
відношення до суб’єкту. Найчастіше ними виступають нарочито грубі, вульгарні, стилістично слабкі слова і вирази, що дискредитують особистість і формують сприйняття суб’єкту
як підозрілого і небажаного, що викликає неприязнь, огиду або ненависть [5]. Російські
ЗМІ у своїх інформаційних повідомленнях про перебіг антитерористичної операції на сході
України постійно використовують такі лексичні одиниці як: «укропи», «укри», «бандерівці»,
«бандерлоги», «правосеки».
Фабрикація фактів. Один із засобів маніпулятивних технологій, який успішно використовується при висвітлені даних подій. Фабрикація фактів спостерігається не лише у
наданні неправдивої чи неперевіреної інформації, інколи спотвореної, а й у представленні
фото та відео доказів, які у переважній більшості своїй не мають відношення до тих подій
про якій йде мова. Наприклад: інформація про те, що українські військові БТРами давлять
легкові автомобілі з мирними громадянами. До повідомлення подається фото з місця події.
Українські ЗМІ протягом декількох днів спростували цю інформацію та надали докази, що
насправді фотозйомка зроблена у 2008 р. у Чечні.
Сенсаційність. Сенсація як ілюзія достовірності, має на мені привернути увагу,
створити певний ефект, характеризується унікальністю та важливістю. Прикладом сенсаційності, створеної російськими засобами масової інформації є повідомлення про розп’ятого
3-річного хлопчика в Слов’янську. Українські мас-медіа довели, що даного факту взагалі
не існувало. Проте інформація справила відповідне негативне до українських військових
враження, навіть не зважаючи на те, що через певний час російські журналісти зізнались у
передачі неправдивої інформації.
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Висновки. Висвітлення подій – одна з головних функцій журналістики. Найважливішим чинником журналістської діяльності є принцип об’єктивності та правдивості, який
необхідно дотримуватися при наданні інформації про факти чи події.
Можливості впливати на громадську думку за допомогою мас-медіа все частіше
використовуються різноманітними політичними, державними, громадськими чи терористичними групами. Для отримання необхідного ефекту засоби масової комунікації застосовують
всі можливі методи маніпуляції, одним з яких є інтерпретація фактів при висвітленні перебігу збройних та терористичних конфліктів. Створення медійних образів з використанням
мовленнєвих маркерів з певним стилістичним забарвленням, фабрикацією фактів та сенсаційністю призводить до того, що засоби масової інформації все частіше перетворюються з
оглядача і простого інформатора на складну систему масового маніпулювання. За допомогою
мас-медіа досить часто недостовірна та неправдива інформація набуває розголосу. Подальше дослідження проблеми інтерпретації фактів при висвітленні терористичних та збройних
конфліктів сприятиме глибокому вивченню методів і засобів, які використовують мас-медіа
для маніпулювання громадськістю, а також виробленням рекомендацій для ведення інформаційних війн.
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Теоретичні засади ед’ютейнменту
в працях Арвінда Сінгала (Arvind Singhal)
Розробка теми про технологію ед’ютейнмент була розпочата з теоретичної розвідки,
адже це є обов’язковим початковим етапом будь-якого дослідження. У процесі деталізованого
аналізу теоретичних напрацювань по темі, у полі зору часто траплялися роботи американського дослідника Арвінда Сінгала (Arvind Singhal). Як виявилося, цьому було логічне пояснення, адже Арвінд Сінгал – доктор наук з комунікацій, професор та засновник ініціативи
про соціальну справедливість ,– вже багато років займається дослідженнями ед’ютейнменту
у якості не лише комунікаційної технології, а й стратегії.
Окрім ед’ютейнменту, до кола його наукових інтересів входить дифузія інновацій
(популяризував Еверетт Роджерс – Everett Rogers, з яким Арвінд згодом тісно співпрацював і
випустив у співавторстві книгу), організація соціальних змін, позитивний підхід девіантності.
Його дослідження та інформаційно-пропагандистська діяльність охоплює такі сектори, як
охорона здоров’я, освіта, права людини, боротьба з бідністю, сталий розвиток, громадянське
суспільство, демократія. Арвінд Сінгал виступає автором/співавтором, редактором 12 книг.
Три з них були удостоєні винагороди та стипендії за видатний вклад. Крім того, Сінгал є автором близька 170 рецензованих нарисів, опублікованих у таких спеціалізованих журналах,
як: “Журнал з комунікацій”, “Теорія комунікації”, “Комунікація здоров’я”, “Щоквартальна
комунікація”, “Журнал з мовлення та електронних медіа” тощо (“Journal of Communication”,
“Communication Theory”, “Health Communication”, “Communication Quarterly”, “Journal of
Broadcasting & Electronic Media”) [1].
Професор ряд особистих нагород та відзнак. Так, Арвінд Сінгал став першим, хто
отримав нагороду Еверетта Роджерса за досягнення в сфері досліджень ед’ютейнменту. Цю
нагороду було запроваджено у 2005 році Центром Нормана Ліра при Університеті Південної
Каліфорнії в США (The University of Southern California Norman Lear Center ) з метою ознаменування заслуг Еверетта Роджерса в цій області. Починаючи з 2005 року, нагороду вручають
щорічно за видатні практики або дослідження в області ед’ютейнменту.
Арвінд Сінгал став запрошеним професором та заслуженим викладачем університетів по всьому світу (Німеччина, Індія, Японія, Словаччина, Сполучені Штати Америки).
Його дослідження підтримують національні інститути, дослідницькі центри, організації
(Національний інститут здоров’я – National Institutes of Health, Науково-дослідницька рада
з охорони здоров’я Нідерландів – The Dutch Health Research Council, Центри з контролю та
профілактики захворювань – Centers for Disease Control and Prevention, Фонд Форда – The
Ford Foundation, Фонд Рокфелерра – Rockefeller Foundation, Національний науковий фонд –
The National Science Foundation, Фонд Девіда та Люсіль Пакард – The David and Lucile Packard
Foundation, Об’єднана програма Організації Об’єднаних націй з ВІЛ та СНІДу – UNAIDS,
Дитячий фонд Організації Об’єднаних націй – UNICEF, Програма розвитку Організації
Об’єднаних націй – UNDP, Фонд Організації Об’єднаних Націй в області народонаселення – UNFPA, Державний департамент США – U.S. Department of State; Агентство США з
міжнародного розвитку – U.S.A.I.D., Міжнародна організація з охорони сімейного здоров’я
– Family Health International, Всесвітня організація охорони здоров’я – PATH, Врятувати дітей, цільова служба Бі-Бі-Сі – Save the Children, the BBC World Service Trust, Міжнародний
науково-дослідний інститут рису – International Rice Research Institute тощо) та приватні
корпорації (Проктер і Гембел – Procter & Gamble, Теленур Груп – Telenor Group, Споебанк –
SPAREBANK та ін.).
У процесі роботи над дисертаційним дослідженням, присвяченому ед’ютейнменту,
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нам вдалося особисто звернутися до професора Сінгала засобом електронної пошти. Дізнавшись, що в Україні цікавляться темою ед’ютейнменту, він люб’язно запропонував свою
допомогу: надіслав кілька своїх статей по темі ед’ютейнменту та відкрив доступ до деяких
з опублікованих праць, які були в обмеженому доступі в інтернет-мережі для українських
користувачів. Крім того, Арвінд Сінгал виступив у якості експерта при проведенні нами експертного опитування як одного з методів роботи над дисертацією.
Подаємо короткий огляд праць Арвінда Сінгала, які були використані нами у роботі в результаті пошуку та аналізу теоретичної інформації по темі ед’ютейнменту.
1. Арвінд Сінгал і Еверетт М. Роджерс (Everett M. Rogers) у 1999 році опублікували спільну працю “Розвага-освіта: комунікаційна стратегія для соціальних змін”
(“Entertainment-Education: A communication strategy for social change”). Увагу було приділено
історії та розвитку ед’ютейнменту в значенні такого підходу до комунікаційного процесу розробки та впровадження повідомлень ЗМІ, що поєднує розвагу та освіту з метою підвищення
знань аудиторії, сприяння сприятливим соціальним настроям та зміни існуючої поведінки.
Цей підхід використовує звернення до медіа розваг, щоб показати якомога більшій кількості
людей, як вони можуть жити безпечніше, здоровішими і щасливішими. Такі формати, як
мильні опери, рок-музика, фільми, ток-шоу, мультфільми, комікси і театр використовуються
в різних країнах з метою поширення знання, корисної інформації. Авторами виявлено етичні
та інші проблеми, які супроводжують зусилля по досягненню соціальних змін [2].
2. Арвінд Сінгал у співавторстві з знаними дослідниками та практиками технології/стратегії ед’ютейнменту – Майклом Дж. Коді, Евереттом М. Роджерсом та Мігелем
Сабідо (Michael J. Cody, Everett M. Rogers, Miguel Sabido) – у 2004 році видали об’ємну
працю під назвою “Розвага-Освіта та соціальні зміни: історія, дослідження і практика”
(“Entertainment-Education and Social Change: History, Research, and Practice”). Ця книга знайомить читачів з походженням ед’ютейнменту та історією його поширення, застосування
технології в Сполучених Штатах Америки та в усьому світі, з теоріями комунікації, які
пояснюють природу ед’ютейнменту, діапазоном методів дослідження та вивчення впливу ед’ютейнмент-втручань. Автори книги включили у текст коментарі та ідеї від відомих
ед’ютейнмент-теоретиків, практиків, активістів та дослідників, що представляють широкий спектр національностей та теоретичної орієнтації. До того ж, у тексті багато прикладів
ефективних конструкцій ед’ютейнменту та додатків – все це робить посібник цінним та
корисним ресурсом для науковців, викладачів, практиків, для членів урядових і некомерційних організацій, фахівців у галузі суспільної охорони здоров’я і розвитку та соціальних активістів у дослідженнях щодо розважальних форматів засобів масової інформації,
спрямованих на зміну поведінки аудиторії, охорони здоров’я, психології, соціальної роботи
тощо [3].
3. У цю книгу окремою главою увійшла стаття Сінгала “Немає коротких шляхів
для Розвага-Освіта: проектування Соул Сіті крок за кроком” (“No short cuts in EntertainmentEducation: Designing Soul City Step-by-Step”). Автор описує діяльність організації “Душа
міста” та визначає основні етапи побудови ед’ютейнмент стратегії, серед яких заголовними
є розробка повідомлення, соціальна мобілізація, пропаганда. Описується ефірний досвід
радійного серіалу “Тару” (“Taru”, Індія, 2002-2003 рр. ). А також в цій статті згадується про
створення інтернет сайту “Краща Індія” (“The better India” – http://www.thebetterindia.com/),
на якому розміщуються позитивні новини, щасливі історії та відомості про неоспіваних
місцевих героїв [3, 153–175].
4. У співавторстві з Нагеш Рао та Саумією Пант (Nagesh Rao, Saumya Pant) у 2006
році Сінгал публікує статтю “Розвага-Освіта та можливості для соціальних змін другого
порядку” (“Entertainment-Education and Possibilities for Second-Order Social Change”), в якій
обґрунтовує думку про те, що ед’ютейнмент програми можуть моделювати нову соціальну
реальність. У даній статі визначено ключові відмінності між змінами першого та другого
порядку [4].
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5. У 2008 році вийшов посібник “Поп-культура з наміром: використання ед’ютейнмент медіа для соціальних змін” (“Pop-culture with a purpose: Using edutainment media for
social change”), авторами якого є Арвінд Сінгал та Віржінія Лакайо (Arvind Singhal, Virginia
Lacayo). Дослідники проаналізовали та описали практичний досвід роботи трьох міжнародних організацій, що займаються вирішенням соціальних проблем, в основному, шляхом
створення медійних проектів, використовуючи при цьому стратегію ед’ютейнменту [5].
6. До четвертого видання книги Рональда Е. Райса та Чарльза К. Аткіна (Ronald E.
Rice, Charles K. Atkin) “Суспільні інформаційні кампанії” (“Public communication campaigns”,
2012 р.), в якій представлено комплексний погляд в області комунікаційних суспільних
кампаній з урахуванням актуальних теорій та досліджень, увійшла збірна стаття Арвінда
Сінгала, Хуа Вана та Еверетта М. Роджерса (Hua Wang, Everett M. Rogers) “Збільшення сили
вияву Розваги-Освіти в області комунікаційних кампаній” (“The Rising Tide of EntertainmentEducation in Communication Campaigns”) [6, 323-335]. Тут описані нові тенденції у практиці
ед’ютейнменту, що позначаються на консолідації технології, розширення впливу, а також
інтеграції з іншими підходами: 1) консультативний соціальний мерчандайзинг; 2) суспільні
рухи; 3) запрошувальні підходи; 4) позитивне відхилення; 5) цифрові технології; 6) транс
медіа сторітелінг.
7. У 2013 році Сінгал опублікував статтю “PSB: Wholesome EntertainmentEducation Transmedia Storytelling” у щомісячному журналі “Йоджана” (“Yojana”) [7]. Цей журнал видається Міністерством інформації та мовлення Індії. На його сторінках піднімаються
питання щодо розвитку людства, а також соціально-економічних проблем сучасного світу.
При дослівному перекладі назви статті отримуємо: “ССМ: корисний розважально-освітній
трансмедіа сторітелінг”. Роз’яснимо:
1) PSB – абревіатура від “Public Service Broadcasting”, що у перекладі українською
означає “служба суспільного мовлення”;
2) трансмедіа – суть даного поняття розкриємо, звернувшись до статті української
дослідниці М. І. Женченко “Поняття “мультимедіа”, “крос-медіа”, “транс медіа” у науковому дискурсі цифрової доби” [8], в якій описано, що “терміни “крос-медіа”, “трансмедіа”
позначають модель медіавиробництва, орієнтовану на створення медіаконтенту, який можна
адаптувати та розповсюджувати через численні медіаплатформи з використанням різноманітних медіаформатів, або ж вид комунікації із залученням різних ЗМІ, різних авторів та з використанням різних стилів. Отже, поняття “крос-медіа” логічно вживати у словосполученнях
“кросмедійне виробництво”, “кросмедійні комунікації”, “кросмедійні інновації”. Трансмедіа
відрізняє від крос-медіа створення тематично цілісної історії та активна співучасть у творенні
контенту так званих “інтерпретативних товариств” (визначення Н. Соколової), організованих
авторами, медіа продюсерами, або утвореними стихійно. Трансмедійні проекти створюють
за активної участі читачів”;
3) сторітелінг – транслітерація від англ. “storytelling”, що має словниковий переклад
українською мовою як “розповідь”, “оповідання”, “розповідь історій”, однак частіше все ж
використовують саме транслітерацію, пояснюючи це тим, що так поняття є “свіжішим”.
4) у поєднанні “трансмедіа” та “сторітелінг” у словосполучення термінологічного характеру отримуємо таке визначення: “це технологія сторітелінга, в якій для розвитку і
доповнення історії задіяні всі сучасні види медіа, формати та цифрові платформи. При використанні цієї технології кожен проект трансформується в розважальну франшизу: герої чи
“світ” історії одночасно існують у книгах, фільмах, серіалах, комп’ютерних та відео-іграх,
коміксах, музичних творах і т. д. Кожна платформа має надати споживачеві можливість поглянути на історію і персонажів під новим кутом. Крім того, всі задіяні медіа повинні бути
логічно пов’язані між собою, тим не менш, залишаючись автономними” [9; 10].
Арвінд Сінгал до всього цього додав ще й ед’ютейнмент, створивши таким чином,
на його думку, корисну формулу для суспільного мовлення. Дослідник починає з того, що
“зростання публікацій по темі ед’ютейнмент-кампаній, говорить про те, що ед’ютейнмент є
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ефективним засобом для підвищення обізнаності поінформованості, для поширення знань,
для впливу на індивідуальну поведінку аудиторії і створення умов для зміни соціально-культурних норм” [7].
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Відбір фактологічної інформації в контексті керування інформаційними
потоками
Засоби масової комунікації, будучи найважливішим компонентом процесів сучасної комунікації в будь-якій навіть умовно демократичній країні, впливають на громадську
думку у галузі публічних взаємин, на політичний розвиток країни. Публічна комунікація
демонструє за допомогою засобів масової комунікації як зразки діалогу і рівноправного
спілкування влади з аудиторією виборців, так і відверті маніпуляції суспільною свідомістю,
потоки дезінформації і дискредитації політичних опонентів. Ці процеси, що відображають
загальну політичну невизначеність, об’єктивно породжують громадську потребу в розумінні
і вивченні специфіки і ролі засобів масової комунікації в управлінні громадською думкою.
Серед вітчизняних авторів, що займаються проблемою впливу засобів масової комунікації на
громадську думку, можна назвати Г. Почепцова, В. Іванова, А. Чічановського, В. Головченко,
М. Вівчарика, О. Зернецьку, В. Різуна, І. Крупського, В. Лизанчука, В. Шкляра. Серед закордонних авторів великий інтерес представляють роботи Е. Денніса і Д. Мерила, П. Абрамсона,
Дж. Олдрича, Д. Кіндера, Д. Келлнера, М. Маккіні, Дж. Тедеско.
Мета дослідження полягає в осмисленні засад відбору фактологічної інформації
як компоненту загального процесу керування інформаційними потоками. Для реалізації цієї
мети поставлено такі завдання, як вивчення політичної комунікації як поля керування інформаційними потоками, визначення моделей керування інформаційними потоками.
Результати та обговорення. Керування інформаційним потоками найбільш яскраво простежується в політичній комунікації, яка є своєрідним соціально-інформаційним
полем політики, взаємодією людей під час обміну інформацією з метою політичного впливу на індивіда і суспільство. Ключову роль тут грають настанови та оцінки комунікатора,
політичний статус комунікаторів, їхні політичні ролі і функції, комунікативні ситуації.
Політична комунікація розглядається як функціональний елемент політичної системи суспільства, що забезпечує взаємозв’язок між іншими її компонентами. Але водночас
політична комунікація виступає і як процес, як безпосередня діяльність політичних діячів
щодо виробництва і поширення політично значимої інформації, спрямованої на формування
напряму думок і дій інших соціальних суб’єктів. Із урахуванням «функціонального» і «процесуального» складників, обсяг поняття «політична комунікація» у найбільш загальному
вигляді повинен містити в собі всю сукупність феноменів інформаційного впливу і взаємодії
в сфері політики, пов’язаних з конкретно-історичною діяльністю між елементами політичної
і соціальної систем, з приводу влади, владно-управлінських відносин у суспільстві. ЗМК є
найбільш потужним каналом для здійснення політичної комунікації масового характеру і в
умовах демократичного політичного процесу стають ідеальною сполучною ланкою між керуючими і керованими, між усіма учасниками сучасного політичного процесу.
Інформаційні потоки продукуються як внаслідок розгортання політичних процесів,
так і під час корпоративних конфліктів. Інформаційні потоки не можуть бути нейтральними
стосовно сторін. Серцевиною інформаційних потоків є факти і документи про них, якими
оперують ЗМІ: оприлюднюють зміст оригіналів документів, інтерпретують факти і документи, подають експертні оцінки. Факти становлять очевидну зміну об’єктивної реальності,
результат соціальної комунікації та пізнавальної діяльності людини.
Механізм впливу ЗМІ на корпоративні конфлікти, політичні процеси розкривається
через поняття керування інформаційними потоками. Керування інформаційними потоками
передбачає систематичний, свідомий і цілеспрямований вплив як на суспільну систему зага92

лом, так і на її окремі ланки. У ході масово-комунікаційної діяльності ЗМІ формувалося дві
моделі керування інформаційними потоками: моносуб’єктна і бісуб’єктна. При моносуб’єктній моделі ЗМІ керуються винятково власними інтересами, відбираючи з уже існуючого
інформаційного потоку певну інформацію (фактичний і документальний матеріал), творчо
її опрацьовують і скеровують своїй цільовій аудиторії як новий інформаційний потік. При
бісуб’єктній моделі ЗМІ керують інформаційними потоками в інтересах третіх осіб, зокрема
і сторін корпоративного конфлікту. Первинний інформаційний потік формує одна із сторін
конфлікту, визначає мету керування цим потоком. З метою керування інформаційним потоком
ще до трансляції фактичного і документального матеріалу на масову аудиторію сторона конфлікту використовує метод аутсорсингу, співпрацюючи на цьому, першому рівні із спеціалізованими структурами-посередниками: піар-агенствами, некомерційними організаціями,
фізичними особами. Як посередники вони ведуть переговори з представниками мас-медіа,
формують завдання щодо керування інформаційним потоком і моделюють інформаційні процеси на першому етапі.
Керування інформаційними потоками в діяльності ЗМІ може
бути зумовлена редакційною політикою, інтересами власника ЗМІ, а
також наданням інформаційно-комунікаційних послуг одній зі сторін
конфлікту за певну плату. Корпоративні конфлікти стають надбанням
громадськості при умові високої суспільної важливості оприлюднених фактів, їхньої резонансності, тому володіння методологією керування інформаційними конфліктами є вагомим засобом для набуття
популярності, підвищення рейтингу, цитованості фактографічного і
документологічного продукту, підготовленого певним ЗМІ.
Серед багатьох повідомлень в інформаційному потоці вирізнити замовлений текст можна за низкою організаційно-фінансових,
формально-змістовних, інформаційно-комунікаційних ознак. Організаційно-фінансові ознаки замовлених текстів визначаються діловими
засадами співпраці ЗМІ і корпорації: видання отримує за замовлену публікацію матеріальну
винагороду і працює на умовах замовника; замовлений текст обов’язково погоджується із
замовником до виходу в світ. Формально-змістовні ознаки замовлених текстів визначаються
їхнім функціональним призначенням, яке формується з огляду на цілі замовника: покращення власної ділової репутації; репрезентація вигідної позиції в корпоративному конфлікті;
завдання збитків діловій репутації протилежній стороні. Інформаційно-комунікаційні ознаки
замовлених текстів визначаються критеріями підбору, інтерпретації та репрезентації фактів у ЗМІ: замовлені документи виконують пріоритетну, домінуючу роль в інформаційному
потоці; всі інші повідомлення в цьому інформаційному потоці обов’язково корелюються із
замовленим текстом упродовж участі ЗМІ в піар-кампанії; замовник визначає семантичне
ядро, смислові елементи повідомлення, обсяг і стилістичні особливості тексту; журналіст
відбирає факти і встановлює логічні зв’язки між ними лише в руслі визначеного замовником
скерування і тональності; видання не ставить до відома аудиторію про замовлений статус
тексту; на відміну від замовлених, незамовлені комерційні повідомленні вміщуються під
спеціальною рубрикою, символом.
Будь-який факт може становити фактологічне підґрунтя для новин, які формуються
при наявності двох компонентів: наявності факту як вияву багатоманітності, мінливості
об’єктивної дійсності та суспільної потреби бути поінформованим про зміни в світі. Новина –
новий фрагмент реальності, що змінює звичну дійсність і тому вимагає в тій чи іншій мірі
суспільної уваги [1, с. 85]. Основою новинної журналістики є фактологічна база. Факт, що
змінює ситуацію, виконує роль універсальної та обов’язкової компоненти будь-якого новинного
повідомлення. Методологія новинної журналістики передбачає наявність факту в її ключових
поняттях: призначення новинної журналістики – задовольняти суспільну потребу знати про
те, що змінюється в світі; предмет відображення – реальна конкретна ситуація в момент її
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очевидної зміни, що має суспільне значення; функція новинної журналістики – інформувати
аудиторію про зміни в реальній конкретній ситуації [2].
До ключових проблем журналістики належить процес подання фактів, який не
є абсолютно заангажованим та точним у відображенні дійсності [3]. В. Різун, визначаючи
журналістику як сферу, позначену суб’єктивно-емоційним, довірливим з боку аудиторії до
авторів, по-авторськи неповторним, суспільно визнаним й очікуваним представленням дійсності, включеним у реальний авторський життєвий досвід і наділеним великою життєвою
силою переконання, стверджує, що процес інформування є результатом взаємодії і діалектичної єдності двох компонентів: споглядання, апперцептивне відображення, суб’єктивне
переживання дійсності; залучення наукових методів дослідження і відображення дійсності,
наукового опрацювання фактів. Тому, на думку В. Різуна, «треба боятися не оцінних, а фактологічно фальшивих суджень. Оцінне судження, яке базується на порівняно достовірних
фактах, – це публіцистична класика і якість!» [3].
Доктрина об’єктивності новин розглядається і в національній журналістиці. В.
Різун визначив факт як суб’єктивну даність, оскільки він є частинкою пізнаного людиною
предметного світу, а сфера людського відображення, відчуття суб’єктивні. Від факту не можна відокремити оцінку, як не можна відокремити знання про предмет від предмета, який стає
частинкою пізнаної дійсності тільки тому, що про нього вже є знання. А знання завжди має
оцінний характер. Вказуючи на обов’язкову наявність оцінного компоненту у поданні фактологічної інформації в ЗМІ, В.Різун підкреслює, що під оцінною характеристикою фактів
«не слід розуміти тільки вербально виражене ставлення до чогось чи до когось. Оцінність не
буває нульовою, вона може бути вербально вираженою або не вираженою. Але вона завжди
є. Вона в інтонаціях, ритмомелодиці, порядкові слів». Учений висловлює погляди на факт
як на принцип членування соціальної дійсності людьми, як на продукт діяльності людини
з дійсністю, про яку людина формує знання. Суб’єктивне сприйняття соціальної дійсності
учасниками комунікативного процесу вимагає ставлення до факту як до речі сумнівної і неточної, яка вимагає перевірки, наукового аналізу [4].
Концепція створення національної інформаційно-комунікаційної системи передбачає врахування глобальних процесів в інформаційному суспільстві. Власне тому ЗМІ і мали
б відігравати роль регулятора демократичних процесів та формування засад громадянського
суспільства та адаптування євроінтеграційних цінностей в суспільне буття, інформаційну
сферу України. В основі методологічної моделі журналістики лежить метод подання фактів,
адже фіксація й відображення сьогодення в авторському викладі, спрямованість журналістики на саме цю аудиторію, дієвість слова, надання інформації з метою допомогти аудиторії
розібратися в подіях, аби вона зрозуміла, як ці події впливають на неї і що треба робити для
виходу з певної ситуації [3, с. 62].
За умов глобалізації медійного простору ефективно використані мережеві ресурси перетворюються на інструменти, які забезпечують найбільш наочну форму комунікації.
Оприлюднення матеріалу в інтернеті виводить комунікативний процес на міжнародний
рівень. Тому мотивація інтерпретації фактів у новому комунікативному середовищі повинна
враховувати обидва складники PR: Internet-public як громадськість, цільові аудиторії, що
функціонують в мережі, та Internet-relations як спосіб комунікації. Фреймування в процесі
глобалізації і глокалізації фігурує як потужний засіб формування громадської думки з допомогою новітніх мультимедійних інформаційних технологій, здатних не тільки повідомляти людей про події, але й впливати при цьому на їхні почуття шляхом творчого відбору
і багатогранної віртуалізації образів реальності та їх приховування [5, с. 78]. Фреймування
новин залежно від ідеологічних мотивів призводить до фрагментації, ігнорування знаковими
фактами в загальному процесі та їхньої об’єктивної експертної оцінки, відсутності контекстуалізації аналізу та оцінки.
Висновки. Процес відбору фактів для оприлюднення в ЗМІ відбувається в контексті керування інформаційними потоками. Фактологічна база подачі матеріалу в ЗМІ фор94

мується шляхом відбору певного факту із множини існуючих фактів, визначення домінантних
фактів та їх поєднання. Введення новини в масові інформаційні потоки через ЗМІ визначають критерії відбору новин для публікації: новина повинна відображати очевидний факт,
який суттєво змінює реальну конкретну ситуацію; зміни, зумовлені наявністю факту, мають
вагоме значення для суспільства, відбуваються в межах масштабної суспільної проблеми,
стосуються багатьох людей, вказують на шляхи для її вирішення. Суспільний інтерес можуть
представляти не тільки факти, які відбуваються в межах уже існуючої масштабної суспільної
проблеми. Систематичний і цілеспрямований добір фактів, оприлюднених через ЗМІ, формує
суспільний інтерес, суспільну потребу в нових фактах, пов’язаних причинно-наслідковими
відношеннями. Керування інформаційними потоками виявляється у відображенні в новинах
корпоративних, політичних інтересів на замовлення певних кіл. Сенсаційність факту, виявляючи високий ступінь несподіванки, свідчить про існування нової суспільної проблеми.
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Тілесність як медійний інструмент
у реалізації постмодерних цінностей
Тілесність як носій життєвих значень постмодерної культури постає її головним
інструментом. Останні десятиріччя усі культурні сфери більш за все намагаються стати
конгруентними шаленій соціальності, «вписатися в неї і вписати її в своє тіло». Безпринципний прагматизм, а саме утилітарне пристосування до будь-яких соціальних ролей, постає
соціальною реальністю. Відбувається підміна дійсності системою симулякрів «третього
порядку», тобто таких, що передусім прив’язані до засобів комунікації і в результаті дають
симульовану гіперреальність, позбавлену будь-якого референта [1, 385]. Відтак, симуляційні
коди починають керувати різними сферами суспільного життя, як-от, процесами ідентифікації та ціннісними орієнтирами.
Відродження т.зв. «нової тілесності» в європейській культурі ХХ ст. породило
великий пласт філософських і соціальних досліджень, присвячених феномену тілесності.
Значний вплив на розуміння тілесності як культурної універсалії зробили Е.Гуссерль, Ж.Лакан, Г.Маркузе, М.Мерло-Понті, Ж.-П.Сартр, З.Фрейд, представники сюрреалізму (Ж.Батай,
А.Арто), французького постструктуралізму (Р.Барт, Ж.Дельоз, Ф.Гватарі, Ж.Бодрійяр, М.Фуко), а також дослідження М.Бахтіна, Ю.Лотмана і А.Лосєва. Загальнотеоретичні питання
тілесності проаналізовано в роботах російських вчених В.Подороги, А.Гениса, М.Ямпольського, Л.Жарова, В.Круткіна, І.Биховської тощо, та українських - Л.Газнюк, О.Гомілко С.
Кримського, Є.Причепія, В.Табачковського, В.Шинкарука, Н.Хамітова.
Мета - показати, що дискурс тіла виступає універсалістичним чинником у процесі
ідентичності, відіграючи роль деструктивного елементу, головного маніпулятора більшості
ідентифікацій, особливо, у медійному середовищі, виокремити соціальні аспекти ідентифікації тілесних деформацій.
Естетичне в постмодерній культурі постає як пріоритетна форма освоєння дійсності.
Відповідно, усі сфери життя починаючи з кінця ХХ ст. засвідчують зростання всепоглинаючого тілесного світовідчуття, яке найбільше втілює усе естетичне. Відтак, «аміметична» ера
висуває на перший план конструювання тілесних образів, просторів, перформансів, акцій,
через що можна констатувати формування «соматичної свідомості суспільства».
Підміна дійсності в постмодерній культурі «системою симулякрів» другого роду,
які вже не мають жодних відповідностей в реальному світі, обертається на формування системи, коли симулякри керують поведінкою людей, їх відчуттями, і зрештою, свідомістю,
що викликає «загибель суб’єктивності» та знищення авторської індивідуальності. Сучасне
суспільство попиту уявляється певною примарою-симулякром, кривим дзеркалом суспільної свідомості. Так, Ж.Бодрійяр констатує появу нового типу людини: «людина – розташування – це вже не власник і навіть не просто користувач житла, але активний улаштовувач
власного середовища» [2, 31]. Соматичне буття такої людини визначається «реїфікацією»,
коли тілесність продовжується соціальним простором, навіть домашньою обстановкою, які
є одними з проявів переживання життя. Сам простір (як певний мікрокосм) розглядається
філософом як «символічний еквівалент людського тіла, чия сильна організаційна система у
подальшому узагальнюється в ідеальній схемі його включення в структуру суспільства» [2,
32]. Така тенденція безпосередньо впливає на проблему ідентифікації.
Так, людина т.зв. традиційного суспільства була глибоко інкорпорована у свої соціальні ролі, які жодним чином не розходилися з власними уявленнями про себе. Сучасна
людина у більшій мірі не знає, хто вона і значну роль у цьому відіграє саме те, що вона
поступово перестає бути просто залученою до медіа-простору, а стає його самоціллю.
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Невизначеність проявляється у різних форматах – від національної до проблем персональної та сенсожиттєвої ідентифікацій. У постмодерній традиції тяжіння до самоідентифікації
виявляється фрагментарним і множинним. Адекватним відображенням соціокультурної ситуації др.п. ХХ ст. може бути образ «людини-Протея», що постійно змінює маски і майже не
пам’ятає власного обличчя. Для сучасної техногенної цивілізації стан постійного сумніву,
множинності, вимагає постійної плинності рефлексії. Пластичність соціальної та особистої
ідентичності стає закономірною і природною (І.Кон), такою, через яку конституюється т.зв.
«короткострокова» ментальність (З.Бауман). Умовний, ігровий, «перформативний» характер
ідентифікацій розповсюджується на всі, навіть інваріантні ідентичності (як-от, стать і гендер). А це, як зазначає відомий психолог І.Кон, істотно ускладнює розуміння взаємозв’язку
норми і патології. Більш того, в пошуках власної самоідентифікації багато хто звертається до
т.зв. негативної ідентифікації, відбувається деконструкція і плюрацілазція соціальних ідентичностей (як-от, чоловіче тіло може бути і не чоловічим, і не тілом – І.Кон).
Відтак, постмодернізм функціонує за рахунок привласнення способів ідентифікацій, в результаті чого конституює навколо себе простір «абсолютної тотожності». Сьогоднішній соціальний простір майже не відображає пошуків людиною власного «я», а, навпаки,
в межах абсолютного прагматизму і відсутності соціальної стратифікації пробує нав’язати
людині власне сприйняття ситуації. Сучасний споживач медіа у багатьох випадках перестає
бути замовником, він доволі пасивно споживає усе те, що нав’язують йому, розчиняючись
[3], навіть тоді, коли іноді можна спостерігати доволі агресивне відношення комунікантів.
Позбавлене соціального канону тіло у постмодерній культурі може стати засобом
аксіологічного зчитування сучасності. «Таке тіло – порожня поверхня, tabula rasa, що екранує
потоки фантазмів (Д.Голинко-Вольфсон)», воно розуміється не як спустошене, а порожнє
як таке, тобто наповнене до межі «симулякрами хаотичної свідомості», «масс-культове по
природі». Тілесність сьогодні більшістю дослідників розглядається як така, що викликає
дискомфорт в культурі. Тіло можна розглядати як засіб кореляції постмодерних цінностей, за
допомогою якого соціальний простір порушує культурні табу.
Безпосередньо це проявляється в естетиці потворного. Нице і потворне постають
як предмет естетичного захоплення, як-от, фізично відразне у перформенсах Беккета, або яскраві описи екскрементів, що заміняють блюда традиційної російської кухні в романі В.Сорокіна «Норма». Анатомічні жахіття Рембо і Бенна, скатологічні риси в ряді сучасних драм
вже не мають нічого спільного, за спостереженнями Адорно, з мужицькою брутальністю
голандських живописців XVII ст. [3, 71].
Розмите поняття естетичного смаку, зокрема, уявлення про прекрасне на тлі постмодерної рефлексії набуває більш деформованих, жорстких, і, навіть, огидних рис, використовуючи все той же принцип тілесності. Тіла проростають додатковими об’єктами і в той же
час позбавляються окремих частин або органів (частіше голови), або вони взагалі «являють
собою фрагменти деякої протеєвидної тілесності, ще не ставши тілом, або вже не будучи
ним», реанімуються паноптикуми, де тіло стає головним актором (нпр., реаліті шоу).
Як результат можна констатувати значну роль тілесності у формуванні такої парадигми постмодерного соціуму як консьюмеризм, що власне визначає природу сучасної
соціальної людини, як-от: «людина-одержувач сенсацій», «розважальний громадянин» З.Баумана, «одномірна людина» Г.Маркузе тощо.
Залучення тілесності до естетики потворного стає пріоритетним, як-от, в понятті
«травмована тілесність». Уже телевізійний простір кінця ХХ ст. актуалізує проблематику
тілесного у контексті образів травми, патології, втрати власного тіла. Багато варіацій щодо
патологічних проявів тілесного пов’язані зі здобутками наукового прогресу. Наука кардинально впливає на тіло, вона не просто його змінює, а наповнює чужорідними технологіями
(штучні органи, протези, імплантати), завдяки чому людина поступово постає перед проблемою пошуку нової ідентифікації. Але тілесна травма в постмодерному просторі може
виступати не лише наслідком певних наукових пошуків і втратою ідентичності, а навпаки
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слугувати єдино можливим варіантом знаходження власного “Я”.
Таким проявом можна вважати появу теорії нової тілесності у кіберпросторі (засновник Донна Харауей). Сучасна net-культура висуває на перший план героя-кіборга, гібрид
машини і живого організму, віртуального і матеріального. Виникає істота з нестандартними межами органів, інколи суб’єкт позбавлений статі. Метою даної теорії нової тілесності
є вільне розширення тіла у віртуальній реальності, заміщення і рух органів, акцентуація
на свободі вибору тілесного образу у віртуальному просторі. Формується новий феномен
«дігітального тіла», основні характеристики якого викладені у Маніфесті петербурзького
художника К.Мітєнєва «Next Media». Відтак, у взаємовідносинах медіа-простору і тілесності
на перший план виступає тіло, що не належить соціуму, але належить «громадянину всесвітньої мережі». Дана конструкція передбачає безліч можливостей для ідентифікації людини:
вона може, з одного боку, набувати повсякчас нові її варіанти, залежно від настрою, характеру, спрямованості душі, але й може повністю загубити власний «Я-образ» у пропонованих
варіаціях і відсутності відповідальності за свої вибори.
Отже, ми маємо не лише зауважити кардинальність зрушень в аксіологічній сфері,
а мусимо усвідомлювати ступінь жаданості форми, особливо тілесної, для сучасної медійної
культури. Так, В.Беньямін [4] стверджував, що людство, яке колись у Гомера було предметом розважання для богів, постає таким для самого себе. Його самовідчуження досягає того
ступеня, який дозволяє переживати свою власну загибель як естетичну насолоду вищого рівня. Можна констатувати проблему ідентичності, або навіть її повну розмитість, як таку, що
виступає на перший план в сучасній культурі, при цьому тілесність тут буде одним з головних інструментів. Якщо раніше ідентичність зводилася до того, щоб побудувати і зберегти
власну цілісність, то в сучасному світі не менш важливим виглядає потреба уникнути стійкої
фіксації на певній ідентичності, а відповідно тілесність постає інструментом для збереження
свободи вибору або відкритості до нового досвіду, що може стати предметом подальших
досліджень.
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Особливості журналістських матеріалів на модну тематику в спеціалізованих інтернет-виданнях
Метою нашого дослідження є з’ясування особливостей журналістських матеріалів
на модну тематику в спеціалізованих інтернет-виданнях порівняно з журналістськими
творами на цю тематику у друкованих ЗМІ і статтями іншої тематичної спрямованості в
інтернет-виданнях.
Для досягнення поставленої мети нам необхідно виконати наступні завдання:
- обґрунтувати актуальність теми дослідження;
- з’ясувати специфіку журналістських матеріалів в інтернет-ЗМІ порівняно з
друкованими медіа;
- сформулювати особливості журналістських творів інтернет-видань на модну
тематику порівняно з матеріалами іншої тематичної спрямованості.
Джерелами нашого дослідження є наукові роботи українських та зарубіжних
журналістикознавців, а також особистий досвід автора - робота у спеціалізованому інтернет-виданні tochka.net.
Актуальність теми нашого дослідження визначається постійним збільшенням
кількості інтренет-видань та їхніх читачів загалом. По-перше, розширюються вікові рамки
користувачів інтернету, як за рахунок людей старшого віку, так і за рахунок зовсім юних
дітей. По-друге, інтернет стає все доступнішим за вартістю послуг, оскільки збільшується
кількість провайдерів і конкуренція за споживача змушує їх пропонувати людям більш вигідні умови. І тому число користувачів інтернету збільшується за рахунок людей з порівняно невисоким рівнем доходів, які раніше не могли собі цього дозволити. По-третє, раніше інтернет
використовувався переважно в робочих цілях, а зараз коло інтересів користувачів інтернету
розширилось - це інформація не тільки для роботи, а і пізнавальна, для саморозвитку і просто розважальна. Таким чином, суспільство стає дедалі “інтернетизованішим”, залежність
користувачів від інтернету зростає, користування “всесвітньою павутиною” стала нормою, а
некористування - відхиленням від цієї норми.
В геометричній прогресії збільшується зокрема кількість читачок статей саме
про моду на інтернет-порталах. Все вище зазначене стосується і аудиторії жіночих сайтів.
Розширюються і будуть розширюватися вікові межі, охоплення жіночої аудиторії, що читає ці сайти у відсотках від загальної кількості жінок. Відповідно, швидко зростає кількість
спеціалізованих жіночих інтернет-видань, для яких модна тематика є однією з основних.
Хоча статті на модну тематику користуються дедалі більшим попитом серед
жіночого населення, журналістикознавці в Україні та інших країнах пострадянського простору практично не приділяють уваги особливостям цих статей. Аналізуються особливості
журналістських матеріалів на політичну, економічну, соціальну, культурну тематику. Попри
те, що модну тематику можна розглядати як частину тематики культурної, перша все ж має
певні особливості порівняно з другою. В той же час на Заході такі дослідження проводяться,
існують навіть спеціальні навчальні програми за спеціалізацією fashion media, тобто модні
(глянцеві) ЗМІ (наприклад, в Лондонському університеті мистецтв [1]).
Специфіка матеріалів на модну тематику в інтернет-виданнях визначається двома
групами факторів.
По-перше, специфікою інтернет-видань порівняно з друкованими ЗМІ, по-друге,
особливостями журналістських матеріалів, присвячених моді, порівняно з матеріалами іншої
тематичної спрямованості.
Як слушно зазначає А. Яблонських, “очевидно, що специфіка інтернет-ЗМІ диктує
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особливі правила роботи з цим носієм для журналістів” [2, 10]. Журналіст інтернет-видання
більшою мірою, ніж його колега з друкованих медіа, виступає не тільки як творець інформаційного повідомлення, але і як піарник, який займається просуванням цього повідомлення і
сайту в цілому на інформаційному ринку. Найважливішим засобом для такого просування, на
нашу думку, є використання при написанні журналістських текстів так званих SEO-ключів.
Це певний набір слів, які найчастіше вводять користувачі у пошукові системи, намагаючись
знайти ту чи іншу інформацію. Таким чином, якщо ці словосполучення наявні у тексті, а
особливо у заголовку журналістського матеріалу, пошукова система надає потенційному
читачеві посилання на конкретну статтю в певному інтернет-виданні. В залежності від того,
наскільки правильно, відповідно до критеріїв пошукової системи, журналіст використовує
SEO-ключі, вірогідність того, що його матеріал потрапить у першу п’ятірку чи десятку результатів пошуку, збільшується або зменшується. Якщо вдало підібрати SEO-ключ, кількість
переглядів статті в інтернет-виданні зростає в багато разів.
На відміну від друкованих ЗМІ в інтернет-виданнях практично завжди можна
простежити кількість переглядів кожної статті. Відтак, журналісти інтернет-видань мають
чіткіші критерії читацької оцінки актуальності теми та якості конкретного журналістського
матеріалу, ніж їхні колеги з газет та журналів.
Інтернет-видання мають потенційно набагато потужніший, ніж друковані ЗМІ
зворотній зв’язок із читачами, який у сучасній журналістській практиці часто називають
англійським словом “feedback”. “Інтерактивність робить користувача причетним до діяльності видання, дозволяючи, в свою чергу, авторам ресурсу дізнатися думки і оцінки читацької аудиторії, з’ясувати її тематичні вподобання”[3, 5]. Читачам технічно набагато простіше
і зручніше висловлювати свою оцінку матеріалу інтернет-видання - прямо на сайті після
прочитання, ніж твору журналіста, опублікованого у друкованих ЗМІ. Окрім того, часом у
коментарях до інтернет-статті читачі вступають у полеміку між собою, текст журналіста стає
приводом для суспільної дискусії.
Однією з основних переваг інтернет-видання над друкованими ЗМІ є можливість
використання гіперпосилань - посилань на конкретну статтю і тегів - переліку статей, пов’язаних з певним ключовим словом чи словосполученням. Як зазначає Р. Крейг, “за допомогою
посилань на пов’язані статті читачі мають можливість поглиблено розглянути тему, що їх
цікавить, а не просто перейти до наступної статті у розділі”[4, 187]. Наприклад, при написанні статті на модну тематику прямо у тексті журналіст посилається на біографію певного
дизайнера чи історію бренду. І за цим гіперпосиланням читач може дуже швидко і без зусиль
отримати відповідну інформацію. А по тегах можна прочитати аналогічні статті. Якщо зацікавив, наприклад, дизайнер Карл Лагерфельд, про нього можна прочитати всі матеріали,
присвячені цій особі, а потім знайти суміжну інформацію, припустимо, про вплив на його
колекції П’єра Бальмена, у якого він починав свою кар’єру, почитати про Бальмена і таким
чином за допомогою методу равлика створити цілісну інформаційну картину щодо проблеми, яка зацікавила читача. Це можна зробити і за допомогою друкованих ЗМІ, але в такому
випадку процес досить працеємний - відшукати і переглянути велику кількість статей у друкованих ЗМІ набагато складніше, ніж в інтернеті.
Оперативність інтернет-видання набагато вища, ніж у друкованого ЗМІ. Зокрема,
можна писати репортаж прямо з місця події, додавати фото і викладати на сайт.
Обсяги журналістських матеріалів у інтеренет-виданнях переважно менші за матеріали у друкованих ЗМІ. Як слушно стверджує Н. Скоробатич, “аудиторія інтернет-видань
не буде читати матеріали, що перевищують за обсягом 8-10 тисяч знаків. А, значить, журналіст сильно обмежений обсягом тексту, і йому потрібно коротко, але чітко викласти суть
предмета своїх досліджень”[5].
В інтернет-виданнях порівняно з друкованими ЗМІ більше заміток і менше
аналітичних матеріалів. Це пов’язано з тим, що в інтернет-виданнях ставка робиться в більшості випадків на оперативність, а в друкованих ЗМІ - на аналітику.
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На веб-порталах ширший діапазон висвітлення подій порівняно з газетами та
журналами. Статей в інтернет-виданнях за день може бути опубліковано скільки завгодно, а
обсяг журналу обмежений. З цієї ж самої причини в інтернеті-ЗМІ інфографіка використовується набагато ширше, ніж у друкованих медіа - кількість фотографій, які можна додати
до журналістського тексту є фактично необмеженою. Наприклад, в журналі не можна надрукувати фотографії всіх вбрань, представлених у колекції певного дизайнера, а інтернет таку
можливість надає. Окрім того, можна прикріпити відео-записи або проводити онлайн-відео-трансляції, наприклад, з показів на Тижні моди.
Журналістські матеріали, присвячені моді в інтернет-виданнях, мають також певні
особливості порівняно з матеріалами цих видань, що висвітлюють інші тематики. Статті про
моду, як правило, вирізняються ширшим використанням мультимедійних форм подачі інформації, оскільки дана тематика не передбачає висвітлення абстрактних понять, а присвячена
зовнішньому вигляду людини, який у більшості випадків простіше і ефективніше показати,
ніж описувати словами.
Часто ілюстрації відіграють більшу роль за текст. Якщо читачеві не сподобається
фото, то він навряд чи читатиме і статтю, яким би не був заголовок. Текст лише роз’яснює і
доповнює фото.
В рамках модної тематики можна виділити два найбільш популярні напрями:
вбрання зірок на світських заходах, а також практичні поради щодо створення цілісного і
стильного гардеробу пересічної читачки.
Таким чином, можна зробити висновок, що журналістські матеріали на модну тематику, які створюються для спеціалізованих інтернет-ЗМІ мають певні відмінності як від
аналогічних матеріалів друкованих медіа, так і від статей інтернет-ЗМІ іншої тематичної
спрямованості: використання SEO-ключів, менші обсяги, вища оперативність, ширше залучення мультимедійних форм подачі інформації тощо.
Нашу роботу можна розглядати, як внесок у теоретичне дослідження особливостей
журналістських матеріалів на модну тематику в інтернет-ЗМІ. Практичне значення дослідження полягає в можливості використання його результатів у роботі журналістів-практиків
інтернет-видань.
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Методи С. Берлусконі у формуванні медіарельності
Діяльність С. Берлусконі мала значний вплив не тільки на політичне, суспільноекономічне життя, а й на медіаситуацію в Італії з 90-х років минулого століття до 2011 рр.
Сучасна італійська мова засвоїла неологізм «berlusconismo»(берлусконізм), який енциклопедія «Треккані» пояснює як хід думки та соціальний феномен, викликаний діяльністю С.
Берлусконі та заснованим ним політичним рухом; ліберальна концепція економіки, ринку та
політики, яку він підтримував [2].
Постать С. Берлусконі ставала об’єктом наукових досліджень, серед яких дисертація І. Стояновської «ЗМІ і політика в сучасній Італії: «імперія» Берлусконі: кінець 70-х
рр. ХХ ст. – початок ХХІ ст.», роботи А. Груші, серед яких ґрунтовна стаття «Трансформація політичної комунікації: медіаобраз С. Берлусконі», робота Дж. Ленера та М. Синіциної
«Ефект С. Берусконі», а також низки італійських дослідників: П. Манчіні, О. Бергамініта У.
Еко зі збірником публікацій «Повний назад! «Гарячі війни» і популізм у ЗМІ», окремі роботи
в якому присвячені С. Берлусконі тощо. Проте здебільшого дослідження фокусувались на
особі С. Берлусконі як політика, підприємця, медіамагната, який володіє добрими акторськими здібностями. Але особливу цінність має аналіз його методів формування медіареальності,
щоб отримати відповідь на питання, яким чином на практиці реалізується сучасна тенденція
взаємодії бізнесу, політики та журналістики на прикладі досвіду Італії, як саме використовуються ЗМК для досягнення політичних цілей. Доказом ефективності діяльності С. Берлусконі в політиці й у медіасфері є той факт, що він протягом майже 9 років, у різні періоди, був
Прем’єр-міністром Італії (1994 – 1995 рр., 2001 – 2005 рр., 2005 – 2006 рр., 2008 – 2011 рр.).
Істотною перевагою у досягненні політичної мети став той факт, що С. Берлусконі
обрав основним джерелом подачі інформації саме телебачення, яке протягом десятиліть знаходиться на першому місці у системі медіаспоживання італійців. Наприклад, якщо в 1995 р.
телебаченню віддавали перевагу близько 82% італійської аудиторії, то за даними на 2013 р.,
97,2% населення Італії на 1 позицію у медіапреференціях ставили телебачення[3], [4]. Після
того, як у 1974 р. Конституційний Суд Італії скасував монополію ефіру RAI, легальними
стали приватні телевізійні трансляції, і до 1990 р. в італійському законодавстві не існувало
закону, який би регулював телевізійний ефір [1]. І саме в цей період С. Берлусконі почав
будувати в Італії комерційне телебачення, використовуючи політичне союзництво Соціалістичної партії Італії в особі Б. Краксі. У 1980 р. він заснував «Canale 5», який увів свій холдинг «Фінінвест» (Fininvest). Канали «Rete 4» та «Italia 1»також стали частиною холдингу
через фінансові труднощі, які вони відчували. Наприкінці 80-х рр. канали Берлусконі мали
аудиторію, яка за кількістю дорівнювала аудиторії «RAI» [1]. Згодом С. Берлусконі отримав
контроль над «Мондадорі», найвідомішим і найголовнішим італійським видавництвом, та
власність над газетою «ІльДжорнале» та щотижневиком «Панорама»[5]. Що стосується
преси загалом, то 1990 р. був роком історичного максимуму її продажів – 17 млн. примірників. Наразі ця цифра нижча за 4 млн. [3], [4], [6]. Таким чином, фінансово-медійна група
«Фінінвест» на сьогодні має в своїй структурі телебачення, пресу, книжкове видавництво,
кінокомпанії, театр, футбольний клуб «Мілан», вона залучена до банківської сфери та сектору страхування й реклами[5].
У 1990 р. Закон Маммі встановив долю приватного й державного телебачення на
рівні 50 % для кожного. Єдина заборона стосувалась спільного володіння і телебаченням і
газетами[1]. Після чого С. Берлусконі формально передав «ІльДжорнале» брату Паоло.
Наступною перевагою С. Берлусконі у досягненні політичної мети вже після прийняття Закону Маммі стала можливість транслювати випуски новин на своїх каналах. Раніше
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це право мав лиже державний канал RAI. Таким чином, у 1991 р. на «Rete 4» з’явились
випуски новин «Tg4» (Telegiornale 4),«Відкрита Студія» (StudioAperto), а в 1992 р.– «Tg5».
«Відкрита Студія» та «Tg4» з 1991 по 2012 рр. знаходились під керівництвом Е.
Феде, який до 1991 р. був директором «Tg1» на «RAI». «Tg4» звертався здебільшого до жіночої аудиторії, недостатньо освіченої на той час, зосереджувався на основних подіях, цікавих
фактах, щоденних проблемах, традиціях. Політично він відкрито підтримував С. Берлусконі,
не дотримуючись безпристрасності та об’єктивності. Таким чином, це було злиття, так званої,
м’якої журналістики з пропагандистською, підпорядкованою політиці видавця. «Відкрита
Студія» мала спрямованість на молодь та сенсаційність, з високою увагою до пліток і чуток.
Цей випуск новин з 1991 по 1993 рр. був також під керівництвом Е. Феде. Профспілкові й
суспільно-політичні теми були практично відсутні, мало простору відводилось міжнародним
подіям. Лише «Tg5» став серйозним конкурентом «Tg1», позиціонуючи себе повноцінним
випуском новин, більш динамічним і живим у порівнянні з «RAI». З 1992 по 2005 рр. «Tg5»
очолював Е. Ментана, потім його замінив С. Росселла. Не дивлячись на зміни контенту (більше простору значимим подіям, менше стереотипних поглядів на факти, зрозуміліша подача
подій, увага до інтересів пересічного громадянина), «Tg5» був зразком виключно комерційної журналістики, яка віддавала перевагу заглибленню в тему та розслідуванням, дуже рідко
«Tg5» зверталось до «незручних» новин[1]. В результаті, поява приватного національного
телебачення не сприяла вільній подачі об’єктивної інформації. І це твердження є логічним,
виходячи з наявних політичних та економічних інтересів С. Берлусконі. Стан подібної концентрації медійної та політичної влади в руках однієї особи шведсько-італійський журналіст
Е. Гандіні назвав відеократією. Наслідком цієї тенденції розвитку італійської медіасистеми є
низький рівень свободи слова в країні, зафіксований у дослідженнях організації «Репортери
без кордонів». Чітко простежується низький рівень свободи слова у 2002 – 2006 рр., потім
незначне його підвищення після відставки С. Берлусконі з 2006 по 2008 рр. та поступове
зниження з 2008 до 2011 рр. Порівняйте, з 2008 по 20011 рр. Італія з 44 місця перемістилась
на 61 у рейтингу країн за рівнем свободи слова, а до 2013 р. після того, як С. Берлусконі
пішов з посади, піднялась на чотири сходинки й посідає 57 місце[7].
Одним із методів формування медіареальності було недопущення до ефіру «незручних» журналістів за бажанням партії. Це трапилось із програмами Е. Б’яджі та М. Санторо, які звинуватили в односторонньому погляді на речі за часів прем’єрства С. Берлусконі
і закрили. Відомий італійський журналіст І. Монтанеллі покинув редакцію «ІльДжорнале»
після того як за його відсутності в 1994 р. туди прийшов С. Берлусконі та почав вимагати
від журналістів підтримки його кандидатури в політиці. Слід зазначити, що «ІльДжорнале»
завжди була прихильною до Берлусконі. На її сторінках розгорілись звинувачення афериста
І. Маріні проти представників коаліції «Оливкове дерево» (Uliva)– політичних противників
С. Берлусконі – щодо вигаданого хабара при продажі «Телеком Сербія» (TelekomSerbia). Насправді усі докази були результатом штучного монтажу. «ІльДжорнале» опублікував фальшивий документ, в якому звинувачували директора газети «Аввеніре» (Avvenire) Д. Боффо,
відповідального за критику уряду С. Берлусконі, у причетності до злочинів на сексуальному
ґрунті. У «ІльДжорнале» з’явились матеріали прослуховування телефонних розмов П. Фассіно (політичного опонента С. Берлусконі), в яких він радів щодо придбання Банку Антонвенета (BancaAntonveneta) фінансово-страховою групою Уніпол (Unipol), лідером якої він був. Ця
сенсація призвела до відкриття кримінальної справи і сильно зашкодила іміджу партії лівих
демократів. Окрім цього, на сторінках газети було опубліковане розслідування, в якому розкривалось, як Дж. Фіні який почав критикувати С. Берлусконі, незаконно придбав квартиру
в Монте Карло, яка була власністю партії «Національний альянс», лідером якої був Фіні[1]..
Таким чином, «ІльДжорнале» атакував партії та осіб, які виступали проти С. Берлусконі.
Канали й газети С. Берлусконі використовували рекламу, пропаганду, заяви знаменитостей і зірок на його підтримку; за допомогою сенсацій, пліток, чуток у суспільство
вводилась часто неправдива інформація, спрямована проти політичних конкурентів. Їх
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звинувачували здебільшого у різних злочинах, корупції, зловживаннях тощо. Таким чином,
враховуючи велику популярність телебачення в Італії, успіх С. Берлусконі пояснювався правильно зробленим акцентом саме на цьому виді медіа з урахуванням прагнення людей до
розваг та зацікавленості у подробицях життя інших людей.
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Професійні навички мережевого журналіста
Сучасний стан мережевої журналістики, рівень розвитку соціальних медіа вимагає
від професійного журналіста справжньої універсальності. Непоодинокими є випадки коли
репортер, знаходячись далеко від редакції, працює одночасно і в якості документаліста, і
оператора, і верстальника, і редактора, фактично уособлюючи в собі всю редакцію. Тому
важливо визначити певний перелік професійно важливих навичок, які необхідні журналісту
для ефективної роботи з цифровим контентом у Всесвітній мережі. В результаті стрімкого
розвитку мобільних технологій постійно з’являються нові можливості для поширення інформації на цифрових платформах. Часто потрібно передати матеріал в дуже стислий термін,
через те що він швидко застаріває і потребує оновлення.
Розглянутий нижче перелік навичок не є всеосяжним та остаточним. Звичайно
є багато інших корисних прийомів і методів, які не розглянуті в цій роботі. Проте,
на думку автора запропоновані нижче навички є особливо важливими в сучасному
інформаційному світі.
Підтвердження і перевірка
У випадку стрімкого поширення певної новини в мережевому просторі, з високою ймовірністю виникають чутки, які її супроводжують і навіть спотворюють. Інколи для
збільшення кількості переглядів та підвищення рейтингу деякі інтернет-ресурси роблять додаткові інформаційні вкидання часто неперевіреної інформації. Особливо швидко такі чутки
розповсюджують в соціальних медіа, з огляду на їх оперативність та широку аудиторію.
Останні події в Україні протягом 2014 року яскраво довели необхідність перевірки
та підтвердження будь-якої інформації з інтернет-ресурсів. Російські окупанти в інформаційній війні проти України широко використовували різного роду інформаційні вкидання, спотворення та перетворення матеріалів. Кремлівська преса поширювала провокативні чутки,
вигадувала події, яких не було, використовувала відео- та фотодокументи кількарічної давнини з військових сутичок в інших країнах. Під час війни з режимом Путіна задача перевірки
інформації перед її поширенням набула найважливішого значення.
Такий підхід до роботи журналіст має удосконалювати постійно протягом своєї
професійної діяльності. Для допомоги в цьому наразі існує низка інструментів. Наприклад,
Google Image Search, Tin Eye чи Snopes. Згадані ресурси дозволяють здійснювати пошук
зображень у Всесвітній павутині та досліджувати особливості відеоматеріалу. Важливою є
можливість використання пошукових інструментів на мобільних гаджетах, що значно скорочує термін верифікації інформації.
Подача експертної та аналітичної інформації
Для побудови правильної стратегії редакції в соціальних медіа, підтримки зворотного зв’язку з аудиторією, визначення нових тем для висвітлення на сторінках видання
потрібно знати аналітичні дані по кожній статті, розміщеній в мережі. В тому числі, кількість
переглядів сторінок, розмір постійної аудиторії та її географію та ін. Для вдалої подачі інформації також потрібно оптимально вибрати час для її розміщення, знати певні години доби,
щоб обмінюватися контентом на визначених платформах. Такий підхід дозволить враховувати особливості споживання інформації різних за віковою, статевою та соціальною ознакою
категорій читачів.
Знаючи статистику відвідування сторінки, легше зрозуміти тенденції розвитку
аудиторії та соціальних медіа стосовно конкретного видання [2]. Правильно оброблена та
проаналізована аналітика є важливим чинником в конкурентній боротьбі журналіста за аудиторію, а вміння чітко її збирати та коректно обробляти буде важливою навичкою для кожного
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професіонального медійника. Зі специфікою обробки інтернет-статистики в згаданих виданнях можна ознайомитися в [3].
Використання мобільних гаджетів
Кожного дня ми зустрічаємо все більше прикладів використання смартфонів,
планшетів, нетбуків та інших мобільних пристроїв в професійній діяльності журналістів та
представників громадськості, що дозволяє обмінюватися контентом «на ходу», передавати
новини в редакцію, перебуваючи в інший частині земної кулі.
Така дистанційна робота далеко не новий тренд, але з появою нових технічних
пристроїв збору інформації навички та вміння з легкістю швидко захопити, відредагувати
й передати зображення, аудіо- та відеоматеріал стають одними з головних для сучасного
репортера.
В наш час мережевий журналіст повинен мати під рукою повний комплект мобільного обладнання для оперативної обробки матеріалу і негайної його передачі в редакцію.
Удосконалення навичок користувача
Події попередніх років підкреслили важливість наявності користувацького досвіду
в мережного журналіста та особливо відповідних напрацювань, які б у конкретній ситуації допомогли швидко та правильно прийняти рішення. Ця професійна тенденція буде мати місце й в
найближчі роки. Репортерам також потрібно добре орієнтуватися в світі сучасних гаджетів, які
дозволяють зручно та швидко оцифровувати інформацію. Це означає, випробувати нові інструменти і платформи, які допомагають поліпшити вплив на аудиторію, починаючи з побудови
інтерактивних рядків та зображень і закінчуючи повноцінними мультимедійними пакетами.
Вміння працювати з базами даних
Діапазон навичок журналіста в роботі з базами даних широко варіюється від вміння
працювати з простими офісними програмами, побудови таблиць та простих лінійних графіків
до більш просунутих способів аналізу та представлення цифрової інформації, створення інтерактивних візуалізацій і додатків.
Для сучасного цифрового журналіста розуміння і використання широкого спектра
інструментів що є у розпорядженні редакції є ключовим для роботи у Всесвітній павутині. У
тому числі обов’язковими лишаються навички використання стандартних електронних таблиць та вміння працювати зі зведеними таблицями. Також у нагоді стають методики статистичної
обробки інформації [4].
Вміння донести контент до аудиторії
Незалежно від того чи є у редакційної сторінки в соціальних медіа велика кількість
читачів або користувачі тільки починають заходити на адресу видання у Всесвітній павутині,
завжди необхідно думати про шляхи , якими журналістські матеріали потрапляють на очі читачеві, як вони досягають різних аудиторій.
Також важливо пам’ятати про фактор мультиплатформності [1]. Різні види спільнот,
різні за складом, структурою, розмірами та уподобаннями групи читачів існують на різних
платформах. Деякі поради були наведені на конференції BBC [5].
Результатом усього цього стає виробництво контенту, який добре структурований для
пошуку та поширення, але з різними підходами до його представлення в залежності від екрану.
Тому однією з основних навичок репортера стає вміння працювати в умовах мультиекранності
[1], та утримання на своїх сторінках величезної аудиторії мобільних платформ в першу чергу
для оперативного поширення новин.
Будьте активними в соціальних мережах
Журналісти все частіше відчувають силу інтернет-спільнот, коли справа доходить
до збору інформації, думок, проведення опитувань. Але контент, який створюють читачі в соціальних медіа, можна використовувати ще ефективніше і зробити його більш значущим, якщо
ці спільноти стануть керованими та структурованими. Редакція повинна прагнути отримати
максимальний ефект від своєї присутності в соціальних мережах, блогах, мікроблогах, різноманітних форумах і т.п.
106

При цьому важливим правилом залишається уважне ставлення до своєї спільноти
в соціальних медіа, до свого кола читачів та фолоуверів.
Для мережевого журналіста також рекомендується використовувати не тільки найпопулярніші платформи Twitter і Facebook. Щоб відкрити для себе нову аудиторію потрібно
бути присутнім також в спеціалізованих тематичних мережах, які можуть бути зацікавлені в
певному змісті. І в таких спільнотах можна знайти свою цільову аудиторію або конкретних
осіб.
Досвідчений мережевий адміністратор
Спілкуючись в різноманітних соціальних медіа, професійний репортер має не забувати про свій власний акаунт в кожному з них. В особистому профілі має міститися детальна
інформація про журналіста, видання, яке він представляє, контакти для зворотного зв’язку.
Необхідно вказувати також адреси акаунтів в інших соціальних медіа, де представлені матеріали редакції чи окремого фахівця. Так в профілі, розміщеному в Twitter’і мають бути
актуальні контакти з Google+ і LinkedIn. Інформація в кожному з соціальних медіа повинна
постійно оновлюватися.
Важливу увагу слід приділяти упорядкуванню списку акаунтів інших джерел інформації, за якими слідкує мережевий журналіст.
Корисною звичкою є регулярне створення резервних копій потрібних сторінок з
соціальних медіа та зберігання контенту з використанням хмарних технологій [1]. Це забезпечить доступ до необхідних матеріалів з-за меж редакції, та можливість ділитися ними.
Безпека в Мережі
Тема безпеки у Всесвітній павутині з року в рік не втрачає своє актуальності. Коли
ми говоримо про мережеву безпеку, в першу чергу маємо на увазі захист власних акаунтів
від злому та поширення від імені видання чи конкретного автора недостовірної інформації.
Також мають бути захищені особисті дані власника профілю та дані зі списку контактів,
який може зберігатися в особистому кабінеті того чи іншого соціального медіа. Завжди під
загрозою хакерських атак перебувають як головні сторінки інтернет-видань, так і поштові
скриньки окремих репортерів. Обережне поводження з паролями та обачливе використання
їх про роботі в сторонніх комп’ютерних системах та інших гаджетах на 99% захистить листування редакції чи журналіста від несанкціонованого оприлюднення.
Web-програмування
Додатковою умовою універсальності репортера є знання мови розмітки гіпертексту HTML та володіння хоча б однією з систем керування сайтом (CMS). Це дозволяє
дистанційно, без допомоги редакції оновлювати сторінки новин та статуси в чисельних
соціальних медіа. Причому, такі популярні платформи як Facebook та Twitter дозволяють
синхронізувати особисті статуси та оновлювати їх автоматично. Знання елементарних тегів
дозволяє журналісту вигідно та читабельно подати свій матеріал аудиторії. Привернути уваги
до конкретних фрагментів статті чи повідомлення, зосередити погляд аудиторії на окремих
словах чи реченнях. При цьому важливо не переобтяжувати текст зайвими кольорами чи
форматуванням.
Хмарна журналістика
Використання хмарних технологій, які згадувалися вище, дозволяє редакції значно
пришвидшити роботу над конкретним матеріалом за рахунок одночасної співпраці кількох
співробітників. Про цьому вони можуть знаходитися в різних частинах земної кулі. Створення презентацій, наприклад, за допомогою хмарного інструментарія Prezi, дозволяє готувати
матеріал одразу у Всесвітній павутині, пов’язуючи його з гіперпосиланнями з іншими хмарами, аудіо- або відеохостінгами. В хмару можна додавати будь-які графічні та фотоматеріали,
посилання на відео та акаунти в соціальних медіа. Ці технології дозволяють працювати в
команді над створенням не тільки презентацій, а й будь-яких таблиць, публікацій, звичайних
текстів. В довільний момент готовий матеріал можна миттєво поширити в соціальних медіа
та на електронних сторінках мережевих видань. Використання хмарних технологій приму107

шує репортера вправно володіти цілою низкою офісних, графічних та програм з обробки
відеоматеріалу, точно відчувати момент коли готовий продукт можна оприлюднити.
Традиційна журналістика
Опановуючи нові навички мережевої журналістики, важливо пам’ятати, що всі
вони тісно використовуються разом з методами роботи традиційної журналістики. Всі корисні напрацювання паперових видань необхідно адаптувати для цифрових. Такі речі як гарний
стиль, чіткий виклад матеріалу, об’єктивність і збалансованість поданих думок були та лишаються актуальними, як в традиційних, так і в новітніх медіа.
Повнота та оперативність подачі новин зараз, як і раніше, визначають професіоналізм репортера і стають визначальними факторами комерційного успіху.
Вміння добре писати, будь то довгі статті для блогів, сценарії онлайнового відео, інформаційні замітки на головній сторінці, поточні рейтинги або 140-символьні твіти,
цінується і в сучасній цифровій мережевій журналістиці.
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Медіаосвітній потенціал публіцистики М. Рябчука
Медіаосвітні технології нині набувають особливої актуальності в контексті викладання багатьох журналістикознавчих дисциплін, не можна оминути увагою складні алгоритми генерування та сприйняття медійного тексту також під час підготовки редакторів,
зокрема – редакторів ЗМК. Медіакомпетентність редактора в ЗМК не обмежується цілісним
сприйняттям тексту, адекватним застосуванням методів контролю й виправлення, володінням
методикою правки, розумінням глибини втручання в медійний матеріал. Найперша вимога,
яку висуває медійне середовище, – це вміння визначати силу впливу конкретного тексту та
інформаційний шум у ньому, по-друге, редактор завжди має орієнтуватися на реципієнта,
на можливі результати сприйняття журналістського матеріалу. Як зазначає Ю. Горун, медіакомпетентність редактора – «це сукупність його знань, здібностей та умінь, що сприяють
відбору, використанню, критичному аналізу, оцінці інформації, а також її створенню та передачі під час професійного опрацювання творів різних видів, форм і жанрів, у тому числі й
медіапродукції» [1, с. 32].
Актуальність розвідки зумовлена тим, що медіакомпетентність як фахова якість
сучасного спеціаліста й медіаосвіта як чинник формування медіакомпетентності – важливі
питання для сучасних дослідників (про це свідчать розвідки Ю. Горун [1], Г. Онкович [2],
Н. Литвин [3], І. Чемерис [4] та ін.). Спираючись на методичні розробки в галузі редагування текстів ЗМК В. Різуна [5] і К. Серажим [6], маємо на меті розглянути медіаосвітній
потенціал публіцистики М. Рябчука в контексті формування медіакомпетентності редактора.
Завдання статті полягають у тому, щоб: 1) актуалізувати основні аспекти оцінки та аналізу
медійного тексту редактором; 2) окреслити найважливіші показники якості текстів М. Рябчука (на змістовому та формальному рівнях) для застосування конкретних методів і прийомів
на заняттях, присвячених редагуванню в ЗМК.
Будь-яке редакторське рішення (і на рівні редакторського аналізу, й на рівні правки) має забезпечити якість тексту (сукупність усіх ознак, що можуть зацікавити реципієнта).
Тому редактор повинен проаналізувати такі аспекти: фактологічне забезпечення (інформаційна точність, адекватність поданих даних); тематичний авторський аспект (тематичні зв’язки між частинами тексту, наявність асоціативних типів зв’язку при неоднорідній тематичній
структурі); композиційний та архітектонічний аспекти (композиційне та архітектонічне
оформлення тексту мають забезпечити максимальний ефект комунікації); логіко-поняттєві
аспекти творення і сприйняття (наявність логічних зв’язків між фразами, збереження цілісності й системності тексту); емоційна насиченість тексту; інформативний аспект (адекватне
співвідношення уже відомого й нового); комунікативний аспект (максимальне виконання
контактної та організуючої функцій) [6].
Робота з публіцистичними текстами М. Рябчука допоможе майбутньому редакторові (і журналісту) зрозуміти зображально-виражальні можливості публіцистики, визначити
роль художнього складника в публіцистичному тексті, диференціювати функції медійних
повідомлень такого типу. Медіаосвітній потенціал публіцистики М. Рябчука – у прикладі
критичного осмислення актуальних проблем сьогодення й оперування різними видами аргументів, у синтезі аналітики та образності.
На фактологічному рівні публіцистика М. Рябчука однорідна за актуальністю фактів, коментарів, думок тощо. Природно, факт є основою для формування думки, інтерпретація фактів має важливе значення для здійснення впливу на реципієнта. Тексти М. Рябчука
містять багато посилань, коментарів, часто публіцист удається до зіставлення протилежних
точок зору. Такий підхід дозволяє актуалізувати проблему, зреагувати на неї оперативно
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(але з ґрунтовним аналізом), використати різні види аргументів (теоретична, фактографічна,
емпірична, оціночна, ціннісно-нормативна аргументація).
На тематичному рівні М. Рябчук будує діалог із читачем через установлення
причинно-наслідкових зв’язків між подіями та явищами, апеляцію до життєвого досвіду,
моделювання ситуацій тощо. Його матеріали засвідчують якісний авторський етап роботи:
скрупульозну розробку теми, відбір фактів, майстерність утілення думки в образно-публіцистичній формі.
Композиційний і логіко-поняттєвий аспекти зумовлені аналітичністю публіцистики М. Рябчука. Наприклад, порушуючи актуальну проблему, автор звертається до власного
досвіду, узагальнює, використовує індуктивні й дедуктивні методи, міркує «на очах у читача»: «Гадаю, українські інтелектуали трохи запізнилися з історичною психотерапією – зі
спокійним, радше медичним, ніж публіцистичним з’ясовуванням усього, що відбулося з їхнім
поневоленим народом упродовж трьох століть» [7, с. 198]; «Українці, як правило, не зазирають до словників, але знають, що прагматизм – це все хороше. А прагматичні політики – це
кльові мужики, які не розводитимуться про “мову”, “національну ідею”, пам’ятники Сталіну
та Бандері, НАТО-не-НАТО, “інтеґрацію до Європи”, а дадуть натомість роботу, зарплату, гарячу воду, заасфальтують дороги, вріжуть по лапах загребущим чиновникам, забезпечать нарешті, як обіцяв один із прагматиків, “бандитам тюрми”, а трудящим – невпинне підвищення
соціальних стандартів та інших благ. Ось уже двадцять років на виборах українці віддають
перевагу прагматикам, котрі на практиці, однак, виявляються або націонал-романтиками,
або, ще гірше (і набагато частіше), звичайнісінькими шахраями» [8, с. 18–19].
Тексти М. Рябчука – значні за обсягом, наснажені науковим аналізом, вимагають
від читача певного досвіду щодо питань культури, літератури, національної психології, тому
автор удається до таких засобів, які полегшують сприйняття й розуміння матеріалу. Іронія є
ознакою авторського індивідуального стилю, допоміжним прийомом, що полегшує сприйняття тексту, з одного боку, з іншого – провокує, навіть епатує читача:
Інформативний і комунікативний аспекти – основні показники якості медійного
тексту. Публіцистика М. Рябчука вирізняється цікавими заголовками, новизною поданих
думок, переконливістю суджень, метафоричністю, іронічністю, скрупульозним аналізом і
водночас відсутністю різких позитивних чи негативних оцінок. Історії, що трапилися з автором, почасти випадкові, несподівані чи незначущі, виступають комунікативними вузлами,
точками перетину досвіду автора й реципієнта: «А тому, коли на вашу укрмову працівниці
якого-небудь “Гуґо Босса” незворушно розповідатимуть щось по-русскі, бо їм так удобнєє,
– утікайте звідтіль, бо ніякий то не “Гуґо Босс”, а звичайна совкова “Бєрьозка”, замаскована
євроремонтом, наче фальшивий коньяк – яскравою етикеткою» [9, с. 72].
Для роботи з текстами М. Рябчука на заняттях, присвячених редагуванню в ЗМК,
викладач має розробити систему вправ і завдань, спрямованих, по-перше, на вдосконалення навичок редакторського аналізу, по-друге, на розвиток зв’язного мовлення, грамотного
письма, творчого потенціалу студентів загалом. Перший аспект неодмінно повинен включати
роботу з тематикою, фактажем, способами актуалізації теми (проблеми), художньо-публіцистичними образами, видами аргументів, логікою викладу матеріалу, композицією та архітектонікою, мовними особливостями. Викладач має змоделювати ситуацію, у якій студент
(редактор) поставить себе на місце автора, спробує відновити алгоритм роботи публіциста,
аби краще зрозуміти його комунікативні «ходи» та проаналізувати їхню ефективність. Наприклад, можна опрацювати кілька текстів (близьких за тематикою, але різних за способом
викладу) із книжок «Від хаосу до стабільності»: хроніка авторитарної консолідації», «Постколоніальний синдром. Спостереження», «Сто анекдотів», визначивши ключові образи,
функції образу автора, способи інтерпретації фактів та актуалізації порушених тем і проблем.
Другий аспект – виконання творчих завдань за текстами публіциста. Тут можна використовувати метод роботи з конкретними цитатами, заголовками, на основі яких студенти
створюватимуть власні публіцистичні матеріали у тематичному діапазоні М. Рябчука. Обра110

зи «совка», «колонізованої» України, «українського» Маркеса тощо можуть бути використані
студентами у власних публіцистичних текстах, які потім можна колективно обговорювати на
предмет дотримання інформаційних, лінгвістичних, психолінгвістичних, логічних, композиційних норм.
Отже, публіцистичний доробок М. Рябчука – цікава площина для комплексного
«редакторського» аналізу на заняттях, присвячених редагуванню в ЗМК. Робота з текстами
має враховувати особливості фактологічної системи, тематичної організації, композиційної,
архітектонічної та логіко-поняттєвої структур, емоційної, інформативної та комунікативної
спроможності, а також особливості індивідуального стилю публіциста, ті показники, які
свідчать про якість медійного тексту (аргументованість, повнота розкриття теми, доцільність
фактів, новизна думки, логічність і доступність викладу, образність, оригінальність авторського стилю).
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Інтенсифікація соціального поля в медійному дискурсі
Соціальна стратифікація суспільства об’єднаного одними цінностями, нормами,
соціокультурною основою вимагає окреслення за своєрідними параметрами. Такими параметрами постає поняття соціального поля. Соціопросторова парадигма корельована різними
типами наукового дискурсу і порушує проблеми сприйняття простору та означення соціальних явищ в системі соціопросторових координат.
Соціологія простору, зароджуючись в контексті соціології як реакція на виникнення
нових соціальних явищ, констатує топоси соціальних явищ та відношення між просторами у
соціальному світі (модерний період – Г.Зіммель, Е.Дюркгейм, П.Сорокін та ін.). Наступний
етап становлення концепту соціального простору припадає на період осмислення постмодерної парадигми соціальних практик та захоплень наукового дискурсу соціалістичними концепціями (А.Лефевр, Д.Гарві) в період постмодерного осмислення світу із його філософськими
стійкими просторовими образами типу «Хаосмос» Ф.Гваттарі та Ж.Делеза, «архів» М.Фуко,
«нескінченний лабіринт» У.Еко, що постали в контексті культури.
Метою дослідження є розгляд поняття соціального поля як компонента системи
соціального простору, завданням є: простежити сутнісні характеристики соціального простору, визначити статус концепту соціального поля в дослідженнях соціопросторової проблематики; вказати тенденції інтенсифікації соціального поля в медійному дискурсі. Джерелами
роботи стали теорія поля К.Левіна, методологія соціального простору П.Бурдьє, а також
розробки українських вчених: теорія соціальної комунікації О.Соколова, соціокомунікаційні
дослідження В.Різуна та ін..
Постмодерні перетворення світу, що змінюють суспільство, прискорюють історію
через прискорення інформації в соціокомунікаційних процесах. Перегляд просторових
координат виявляється у зміні масштабів, на які звертає увагу М.Оже. Це «просторовий
надлишок», який утворюється завдяки медіа: «цей просторовий надлишок працює як приманка, в якій важко визначити маніпулятора» [4, 32]. Просторовість постає альфою і омегою
соціальних практик. Розуміння соціального простору як продукованого простору пропонує
А.Лефевр, а мовні коди, на його думку, співвіднесені з просторовими параметрами. Б.Верлен розглядає діяльність людини під впливом такого фактору як просторовий. Стимули цієї
діяльності, які окреслено в науковому дискурсі, як ставлення до праці, традиція, психологічні реакції, творчий аспект, не обмежуються лише певним її типом. Саме дії, а не простір
складають соціальний світ. Тому дослідник схильний розглядати соціальний простір як
класифікаційне поняття, тому він вказує на системи розрізнень: глобалізації чи локалізації,
типізації чи індивідуалізації.
Соціальний світ передбачає поділ на більш локальні об’єкти, отже, сама можливість поділу його на більш прості конструкти викликає інтерес науковців різних галузях
знання. К.Левін здійснює запозичення понять прикладної математики для пояснення явищ
соціальної психології. Термінологічно теорію поля в психології він визначає як метод «аналізу причинових зв’язків і побудови наукових конструктів» [2, 66]. Це конструктивний, а не
класифікуючий метод.
Життєвий простір – це людина і актуальне психологічне середовище, на яке здійснюють вплив процеси фізичного і соціального світу, тому поле визначається як людина в
життєвому просторі. Він корельований лише актуальними явищами фізичного і соціального
світу, бо тільки тоді вони здійснюють вплив на людину. Другою складовою цього простору є
індивід як продукт історії.
Теорія поля оперує двома типами сил у когнітивній структурі: ті, що виходять із
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структури когнітивного поля, та ті, що зумовлені певними валентностями (потребами та спонуками). Визнаючи вплив соціальних явищ на поведінку, він окреслює фактори впливу як:
ідеологічні, фізичні, культурні та ін., які можуть визначати динаміку поля. К.Левін пропонує
ланцюг сприйняття в соціальній психології: індивідуальне сприйняття – збір даних – дія
(зміна ситуації). Цей процес відбувається по колу і модель когнітивних процесів у груповому
житті дає можливість урахування психологічного фактору в інших сферах гуманітарного
наукового дискурсу.
Аналіз групового життя представлений поняттям соціального поля: «соціальна
подія розглядається як те, що відбувається із співіснуючими соціальними об’єктами, такими
як групи, підгрупи, члени, бар’єри, канали комунікації та ін..» [2, 226]. Певні аспекти соціальних проблем вирішуються поняттям фазового простору – системи координат, що не має
на меті конструювання плану поля, а лише концентрування на одному або кількох фактах.
Цей метод може бути використаний наприклад, для розгляду соціальних станів у процесі
розгортання Революції Гідності в різних містах, коли від якості соціальних процесів утворюються різні потоки соціального продукту. Формування атмосфери цих соціальних груп також
залежить від впливу медіа.
Соціальний простір за своєю структурою може визначатись інтенсивністю капіталу різних полів, що відзначаються відносною автономністю: «Соціальний простір – абстрактний простір, конституйований ансамблями підпросторів їх полів (економічне поле,
інтелектуальне та ін.)» [1, 53]. П.Бурдьє розглядає соціальний простір із розподілом серед
соціальних груп різних видів благ і послуг, а також визначає роль індивідуальних агентів і
груп у розподілі цих благ. Залежно від типів капіталу визначаються типи полів. Символічні
системи (мова, мистецтво, релігія) постають засобом пізнання і комунікації.
Засобами конструювання світу та інструментами пізнання є міф, мова, мистецтво,
наука. Вони становлять символічний капітал, систему медіумів, що структурують дискурс.
Поле ідеологічного виробництва має інституції, котрі селекціонують професійних творців
смислів і вираження соціального світу (політичних діячів, журналістів, чиновників та ін..). До
символічних систем входять поля: політичне, бюрократичне, освіти, науки, журналістики та ін.
З розвитком соціальних комунікацій активізувалась увага науковців до соціологічної наукової парадигми, що дозволяють вирішувати питання медіафілософії, соціології медіа
та ін.. Українські науковці вробляють стратегії досліджень соціальних комунікацій визначаючи пріоритетні напрямки, що мають скласти в майбутньому системне знання у галузі. Напрацювання термінологічного апарату викликає наукові рефлексії щодо впливу мас-медіа на
соціальний простір. Спробою унормування категоріальних позицій В.Різун визначає природу
масового спілкування – суб’єктно-об’єктне, більш організоване, технологізоване: «Масова
спілкування передбачає вихід комуніканта за межі свої соціальної групи на загал з метою залучення до свого соціального поля інших людей незалежно від їхнього соціального статусу»
[3]. Поняття соціального поля постає в системі понять соціальнокомунікаційного інжинірингу.
Медіафілософія констатує потреби розробки нової галузі. Як вказує С.Довгаль, «для
України вивчення впливу мас-медіа на соціальний простір додатково актуалізується тим, що
у період його трансформації соціальний простір переходить в нестійкий стан» [1, 1]. Потреба
рефлексії цих процесів спонукає до перегляду ключових понять соціального простору, зокрема інтенсифікації соціального поля.
Соціальний простір постає як структуруюче поняття, що дозволяє виявляти складну систему соціальних зв’язків у суспільстві, котрі постають внаслідок соціальних практик
із урахуванням діяльності різних типів людської діяльності, що реалізуються у формі полі
із власним набором груп, агентів впливу, капіталу тощо. Концепт соціального поля має різні
підходи. Було продемонстровано соціопсихологічний підхід К.Левіна та соціопросторовий
П.Бурдьє, які дозволяють простежити соціокомунікацінй технологію формування соціального
простору. Буття людини в соціумі та феномен мас-медіа в українському контексті соціального
простору визначає розробки українських вчених.
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Поняття соціального поля та його типів і характеристик потребує осмислення як
соціокомунікативного феномену в українському науковому дискурсі, що дозволить простежити трансляцію соціальних цінностей як продукту соціальних перетворень у медійному
дискурсі.
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Специфіка фірмового стилю як засобу ідентифікації компанії
У статті розглядається проблема комплексної розробки та створення фірмового
стилю, як засобу ідентифікації компанії в умовах нинішніх соціокультурних змін. Акцентовано увагу на важливих чинниках фірмового стилю у процесі залучення постійного споживача. Визначено основні функції та призначення фірмового стилю з точки зору ефективного
формування іміджу підприємства.
Постановка проблеми. У наш час активної глобалізації всіх галузей економіки
надзвичайно гостро стає проблема конкурентоздатності на ринку вже існуючих, а особливо
нових компаній. На сьогодні актуальність реклами відіграє ключову роль у розвитку ринкової економіки та є її принциповим елементом. На думку сучасних дослідників Є.Антоновича, А.Максимової [1], В.Сьомкіна [2] рекламу можна розглядати як форму комунікації,
що перекладає якість продуктів мовою потреб і запитів споживачів. Реклама – найдієвіший
інструмент у спробах компанії донести інформацію до клієнтів, мотивувати їхню поведінку,
привернути увагу до запропонованих послуг, створити позитивний стиль самої компанії,
продемонструвати суспільну значущість.
Метою статті є розкриття значення фірмового стилю та його сутність як засобу
ідентифікації компанії з точки зору реклами.
Варто підкреслити, що поняття «фірмовий стиль» визначається як конкретна практична форма реалізації системного дизайну, що об’єднує у собі методичну послідовність
цілісного процесу розробки концепції естетично-художньої візуалізації складного соціокультурного об’єкту та логічне програмування цілей організації системи діяльності з реалізації і
впровадження [3, 56].
Соціокультурні процеси у своєму розвитку змінили останнім часом комунікативну
діяльність людини та вплинули на необхідність розробки власного фірмового стилю майже
кожного підприємства, організації. Завдяки розвитку всесвітньої мережі інтернет у сучасному світі дизайнер має змогу займатися розробкою фірмового чи корпоративного стилю за допомогою дистанційної роботи з замовником, що полегшує та пришвидшує процес співпраці,
розширює можливості замовника у виборі того чи іншого дизайнера.
В умовах конкурентного середовища для кожного підприємства питання формування ефективного фірмового стилю стає все більше актуальним, оскільки фірмовий стиль
становить певним чином формалізовану систему ідентифікації підприємства. Всі функції
фірмового стилю, так або інакше, пов’язані зі створенням позитивного образу підприємства,
який повинен запам’ятовуватися і бути привабливим для його споживачів. У цілому фірмовий стиль дозволяє своєму користувачу (власнику):
а) виділитися серед конкурентів, стати таким, що добре запам’ятовується і
впізнається;
б) демонструвати спадкоємність діяльності, позиціонування;
в) підтримувати сформовану довіру у споживачів та партнерів по бізнесу [4, 21].
Використання фірмового стилю дозволяє підприємству уніфікувати візуальні засоби маркетингової стратегії, підвищити ефективність їхнього впливу на цільову аудиторію.
Фірмовий стиль, як комплексна реклама, для того, щоб бути конкурентоздатним
на сучасному ринку, вимушений постійно еволюціонувати та шукати нові прийоми. Тобто
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«зовнішній вигляд» організації покращує імідж, оскільки забезпечує повторення, завдяки
якому реклама досягає успіху. Використання постійної колірної гами, постійного логотипу,
постійної типографіки та повторення всіх цих елементів на упаковках, автомобілях доставки,
рекламних матеріалах у місцях продажів тощо, роблять фірмовий стиль важливою складовою реклами. Це спеціально розроблена схема, яка охоплює все, що стосується створення
візуального образу. Основними елементами фірмового стилю є корпоративні кольори, логотип або знак та типографіка. Фірмовий стиль додатково включає особливий вигляд приміщень організації, стосується усього, що друкується, а також таких численних дрібничок, як
посуд, серветки, значки тощо [3, 98]. І зовсім непросте завдання – знайти по-справжньому
оригінальні кольори, стилістичне вирішення, шрифтову композицію. Але якщо цю мету досягнуто, то можна вважати, що створено конкурентоздатний гармонійний і сучасний образ.
І чим привабливіший цей образ, тим більше можливостей відкриває для себе керівництво
фірми, розробляючи стратегію її розвитку. Отже, міняти фірмовий стиль без суттєвої причини
та ретельного обмірковування є помилкою. Як правило, змінюють його з двох причин: модернізація або фундаментальні зміни в організації, наприклад її приватизація, чи зміна власника.
Останнім часом великою популярністю користуються еко-товари, на яких розміщується реклама. Так, до категорії цих товарів відносяться еко-сумки багаторазового використання, які замінюють одноразові поліетиленові пакети. Дана категорія товару стала
популярною серед молоді, завдяки яскравому зовнішньому вигляду та зручності у використанні, а також відповідає тенденціям розвиненого свідомого суспільства, зважаючого на
проблеми екології та бажання кожного особисто сприяти їх вирішенню. Цим маркетинговим
ходом успішно користуються відомі бренди («Львівська майстерня шоколаду», «Інтертоп»,
етно-фестиваль «Трипільське коло» тощо).
В умовах розвитку інформаційних та промислових технологій, будь-яка людина
користується у повсякденному житті носіями інформації, такими, як флеш-карти. І, якщо на
такий носій помістити логотип, то він буде багато разів протягом дня потрапляти на очі і самому власнику і, наприклад, його колегам в офісі тощо. Таким чином, нанесене на «флешку»
зображення фіксується в підсвідомості користувача і у визначений момент впливає на вибір
товару саме тієї торгової марки. Останнім часом таку продукцію широко представлено на
щорічних всеукраїнських виставках та фестивалях.
Найбільш ефективними є маркетингові заходи нецінової конкуренції, до яких
належать процеси розроблення і просування фірмового стилю підприємства, зокрема його
торгової марки, торгового знака та бренда як такого. Вітчизняний споживач лояльний до
відомих торгових марок, марочних товарів і готовий платити більше за такий товар – носій
фірмового стилю підприємства.
На думку багатьох експертів у сфері маркетингу, кожний з елементів комплексу
маркетингових комунікації має за мету просування не тільки товару чи його виробника,
а в цілому фірмового стилю підприємства [2, 14]. У сучасному розумінні фірмовий стиль
сприймається як «зведене в чітку вiзуальну формулу повiдомлення, призначене клієнту для
висновкiв і конкретних дій». До особливостей жанру можна вiднести наступне: фiрмовий
стиль має бути зрозумiлим і добре сприйматися глядачем. У логотипі часто використовується
метафора, рiзномасштабнi фiгури, контурне позначення предметів. Для тексту важливим є
шрифт, розташування, колір [5, 16]. Поряд з фірмовим знаком і шрифтом фірмовий колір має
виняткове значення для ідентифікації фірми. І. Розенсон вважає, що колір найбільше сприяє
встановленню контакту між фірмою і покупцем [6, 87]. Підтримуючи положення попереднього російського фахівця з кольористики, С. Прищенко доповнює: «Колір сприймається і
запам’ятовується значно швидше, ніж зображувальна і письмова інформація» [7, 449]. Отже,
фірмовий стиль, як правило, передбачає розробку символів фірми (торговий знак, логотип,
фірмовий блок, слоган, фірмовий колір, фірмовий комплект шрифтів, корпоративний герой,
постійний комунікант і т.д.).
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Висновки. Серед основних функцій фірмового стилю – функції довіри, ідентифікації та ефективності реклами. Постійні елементи фірмового стилю економлять час споживача,
спрощують для нього процес здійснення покупки або споживання послуг і викликають позитивні емоції, що асоціюються з ім’ям і статусом підприємства. Однак, якщо реальний і штучно створений образи перебувають у суперечності, то маркетингові заходи можуть принести
більше шкоди, ніж користі. Отже, необхідно ще раз підкреслити, що фірмовий стиль відіграє
неоціненну роль для ідентифікації підприємства. У свою чергу торгова марка з усталеною
репутацією забезпечує стабільний обсяг виробництва і доходів. Стійка марка надзвичайно
живуча, забезпечена унікальністю образів і ця властивість згодом дає величезну економію
коштів тим, що не потребує додаткових затрат на різноманітні види реклами. Це обумовлюється тим, що споживач впізнає будь-яку продукцію певної торгової марки по знайомому
вже знаку, який викликає довіру і служить засобом ідентифікації компанії.
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Особливості просування українських книжкових видань в умовах існування
книги в цифровому медіасередовищі
Події в Україні 2013–2014 рр. ще раз підтверджують стратегічну важливість книг
і культури читання для збереження свободи нації, територіальної цілісності та перемоги у
гібридній війні, важливим фронтом якої є інформаційний спротив. Тому актуально дослідити
особливості рекламування книжкових видань та формування культури читання в сучасних
умовах та контексті можливостей онлайн-читання й читання електронних книг. Проблеми
кризи видавництва у ХХІ столітті ґрунтовно досліджує В. Теремко [1], книжкового менеджменту та маркетингу – Н. Еріашвілі [2], рекламування книжкових видань – Д. Передній та
А. Бердштадт [3], поряд з науковим осмисленням, ці проблеми широко обговорюються у
видавничих журналістських та громадських колах, також у блогосфері.
На Майдані незалежності у протистоянні освіченості та культури проти бездуховності перемогу здобули сильні інтелектом і духом українці усіх національностей. Потужним
івент-заходом національної книжкової культури, який, завдяки новітнім медіа наживо бачили
в усьому світі, стала Бібліотека Майдану, створена громадянами, видавництвами, авторами
26–31 січня 2013 року. Її концепція – місце, де люди читають, мислять, говорять та духовно
відновлюються. Це революційна читальня в Українському Домі, заставою за взяту книгу
було чесне слово повернути книгу, «якщо залишуся живим» [4]. Це також культурно-просвітницький простір, сформований взаємодією авторів (зокрема, Сашко Лірник, Ірена Карпа,
Юрій Андрухович, Василь Шкляр ) і численних читачів та відвідувачів. Завдяки ініційованому Бібліотекою руху «100 книжок для сільської бібліотеки», відіслано десять тисяч книг
до двохсот сільських бібліотек. Більшість цих книг, уже прочитано. Представники Бібліотеки
взяли участь у роботі IV Книжкового Арсеналу, продовжується співпраця з бібліотеками по
всій Україні, триває збір книг у рамках доброчинної акції «Пам’яті Небесної Сотні». Нині
Бібліотекою Майдану задекларовано місію розвитку відкритого демократичного суспільства
та відродження української ідентичності з основними напрямками діяльності: інформаційно-ресурсний центр, культурно-просвітницький простір, платформа для книжкового обміну
[5]. У цьому ж контексті героїчного прикладу діяльність Відкритого Університету Майдану
популяризує освіту та науку [6].
Книжкова палата України імені Івана Федорова, відповідно до дії Закону про
обов’язковий примірник, здійснює бібліографічний обробку усіх видів видань. У першому
півріччі 2014р. до Книжкової палати надійшло і зареєстровано 9602 назви книг і брошур
загальним тиражем 24 127, 5 тис. примірників [7, 1]. Але не всі видання, що видаються,
популяризуються й продаються.
Макдональдизація [8] суспільства і сучасні механізми споживання призводять до
нівелювання традиційних форм збереження наукових, культурних та цивілізаційних надбань.
Ефективність (особливо у час тотальної зайнятості), обчислювальність (кількісний аспект,
час для отримання продукту й швидкість обслуговування), передбачуваність і контроль (здійснюється не людиною) є основними принципами глобалізованого суспільства, що притаманні
також і галузі книговидавництва та книгорозпосюдження. Насамперед ці принципи проявляються у цифровому середовищі. У мережі Інтернет представлено багато видів існування
книги в електронному й віртуальному стані. Тут особливо яскраво бачимо опозицію понять
«твір» і «текст»,які, за словами В. Різуна, не одне і те ж. «Твір – це продукт мовної діяльності
людини, найчастіше закріплений у тексті. Текст – це лише графічно-знакова фіксація твору»
[9], що є (на основі ДСТУ 3018-95) частиною видання [10]. У паперовому виданні текст про118

ходить усі види редагування для найкращого його сприймання, в електронному – не завжди.
Отже в, цифровому медіа середовищі існують швидше твори у вигляді тексту (і не лише),
аніж видання, хоча видавництва пропонують як паперові, так й електронні види книжкових
видань. Багато авторів початківців хочуть бути відомими і опpилюднюють свої твори на сайті
avtura.com.ua.
Книгарні входять до традиційних засобів просування книжкових видань і саме в
книгарні найбільш реалізовані комерційні інтереси видавничого бізнесу. Книги на полицях
стоять, розсортовані за жанрами, за спеціалізацією видавництв, цільовим призначенням та
читацькою адресою. Відомо, що деякі книги спеціально розташовують до покупця не корінцями, а фронтально обкладинкою. Бувають і зовсім звичні рекламні креативи. Так, наприклад, у книгарні «БУКВА» книга Л. П. Джеймс «50 відтінків сірого» [10] була представлена
у вигляді куба, складеного з рекламованого видання, на якому лежали недбало кинуті наручники. У цій же книгарні за спеціальною шторкою знаходився чорний шкіряний диван, на
якому поряд з розгорнутою книгою і вже згаданими наручниками були ще й нагайка, маска та
експозиція книг на стінах на кшталт «Выдающиеся бюсты мира». Поряд з цим у книгарнях
проводяться різні презентації та автограф-сесії. Кола інтересів читача (прочитати твір) та
інтересів видавництва (продати книжкове видання) можуть мати різні площі перетину. Приватні підприємства з продажу книг здійснюють значний обсяг продажу і оскільки більшість
з них невеликі, то добре вивчають попит своїх цільових покупців, саме через них найбільше
реалізуються видання з Росії..
Культура читання прищеплюється й виховується у дитячому віці тими дорослими з
референтного кола дитини, які вже мають такий досвід. Тому дитяча література орієнтована
насамперед, на дорослих, які обирають для дитини коло занять і коло читання. Дитячі видання добре реалізуються через усі можливі канали продажу та в усіх цінових категоріях. На
жаль, видавнича підготовка поліграфічне виконання багатьох видань не відповідає вимогам
чинних нормативних документів, особливо порушуються положення Державних санітарних
норм і правил. Так ілюстративність видань для наймолодшої вікової категорії читачів (0–6
років) повинна складати 75 %, а таке оформлення часто бачимо у виданнях для старших, це
виховує не культуру читання, а культуру споглядання, також на недостатньому рівня здійснюється редакторська підготовка видань для дітей. Для залучення дітей та юнацтва до процесу читання використовують парадоксальні методи рекламування, наприклад, буктрейлер,
який через фільмову візуалізацію привертає увагу до книги.
Таким чином в умовах кризи традиційного видавництва та книго розповсюдження
бачимо, що методи і прийоми рекламування книжкових видань, творів різних жанрів перебувають на стадії стрімкого переосмислення як способу існування, так і маркетингових
стратегій їх просування та популяризації культури читання.
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Соціалізація ідей як технологія комерційної реклами
Актуальність і постановка проблеми. Соціальна проблематика широко використовується в рекламних кампаніях глобальних брендів. Починаючи з 2010 року, соціально
орієнтовані проекти – один з провідних трендів міжнародних фестивалів реклами та креативу. На 60-му Cannes Lions у 2013 році було доведено тезу про те, що реклама може робити життя людей кращим і нагадувати їм про універсальні цінності, зрозумілі в будь-якій
країні світу [1]. Щоб забезпечити лояльність споживачів, зарубіжні рекламодавці давно вже
пропонують їм дещо більше, ніж функціональні характеристики товару чи вигоди від його
придбання. Вони прагнуть продемонструвати спільність цінностей споживача і бренда чи
навіть утвердити цінність самої реклами.
Ідею соціальної корисності реклами чи не найкраще було втілено в слогані французької кампанії для IBM «Розумні ідеї для розумніших міст» (Smart Ideas for Smarter Cities,
2013). Тоді агентством Ogilvy France було розроблено унікальні рекламні конструкції, інтегровані в міське середовище. Проект вигідно відрізнявся від звичайного брендування міських об’єктів, оскільки перетворив зовнішню рекламу на предметну цінність інфраструктури
міста та водночас нагадав про важливість технологій у сучасному житті.
В Україні соціальна проблематика в рекламі довгий час залишалась «фірмовим
стилем» лише великих бізнес-гравців – найбільших операторів мобільного зв’язку (ПАТ
«Київстар», «МТС Україна») та пивних брендів (ТМ «Чернігівське»). Натомість 2014 рік
призвів до суттєвих трансформацій на національному ринку: змінився контекст ведення бізнесу, змінились споживач і способи комунікацій із ним. Спікери конференції Best Marketing
Practices у травні 2014 року справедливо наголосили на тому, що український споживач
вчиться бути українцем [2]. Тож, щоб не втратити довіру національно свідомої і соціально
активної аудиторії, рекламодавці змушені були всіма доступними їм засобами заявити про
свою громадянську позицію та посилити соціальну значущість комунікацій. Спостерігаючи
за цими змінами, деякі експерти [3] заговорили про нові «Р» в комплексі маркетингу – «патріотизм» (patriotism) і «політику» (politics).
Мета дослідження – визначити комунікативну сутність соціально орієнтованих рекламних практик та окреслити особливості їх реалізації в Україні. Це передбачає
виконання таких завдань: наукове осмислення загальномаркетингового тренду соціалізації
реклами; системний аналіз українських соціально-комерційних кампаній, здійснених протягом 2014 року; виявлення й опис основних способів втілення соціальної проблематики в
комерційній рекламі.
Необхідну теоретичну базу в межах цього дослідження становлять напрацювання
Л. Васильєвої, Н. Грицюти, Т. Кузнецової, О. Лаврик, А. Лященко, О. Міцури, Г. Ніколайшвілі,
О. Савельєвої, Н. Удріс, Л. Хавкіної, Я. Яненка та інших. Важливі аспекти соціокомунікативного впливу комерційної реклами та її «соціально корисних» форматів розкриваються
такими американськими науковцями, як Р. Г. Вудз-молодший, П. Дж. Крешел, К. Ґ. Крістіанс,
Р. В. Поллей, К. Б. Річардсон, М. Факлер.
Емпіричною базою дослідження є комерційні рекламні кампанії, реалізовані на
національних телеканалах («Інтер», «1+1», «СТБ», «Україна», «ICTV», «Новий канал») протягом 2014 року.
Основний зміст. Реклама як вид масової комунікації є завжди соціальною за своєю
суттю та комерційною за кінцевим прагматичним призначенням. Створювана людьми, серед
людей і для людей (соціальне), функціонально вона спрямована на просування (комерційне)
товарів, послуг, ідей, особистостей. При цьому частка «соціального» в комерційній рекламі
дедалі збільшується під впливом суспільних змін і маркетингових трендів (серед останніх
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– розвиток цифрових технологій, соціальних медіа, персоналізація звернень, інтеграція онлайну й офлайну, використання генерованого користувачами контенту).
Соціалізація ідей і стратегій втілюється не лише в програмах корпоративної соціальної відповідальності, або так званому доброчинному маркетингу. Наукового осмислення вимагають й інші форми інтеграції реклами в загальний суспільний контекст, зокрема:
1. Посилання в рекламі на актуальні суспільні проблеми, резонансні події, звернення до соціально значущих тем і лозунгів. Низка українських брендів залучились до національної ініціативи «Єдина країна», серед них – «Оболонь», «Чернігівське», «Київстар». Теми
національного єднання, народних сили й волі стали ключовими в роликах багатьох інших
рекламодавців.
2. Використання патріотичних мотивів у рекламі та брендингу. Гордістю за
країну та національного виробника пронизані рекламні кампанії ТМ «Оболонь», «Сармат»,
«Істинна», «Козацька слава». Оригінальну послугу пропонує своїм клієнтам «ПриватБанк»
– оформити жовто-блакитну кредитну картку «Для тих, хто любить Україну».
3. Позиціонування за національною ознакою: «Viknaland – перші в Україні українські вікна», «Бандерівська – горілка нескорених», «Оболонь – пиво твоєї Батьківщини».
4. Ініціювання суспільних рухів, запровадження суспільно корисних традицій,
надання соціальної значущості рекламним практикам. Так, у рамках проекту «Лінія життя»
від «МТС Україна» створено контактний центр для роботи з донорами, на підтримку розроблено комплексну рекламну кампанію. А в продовження соціальної програми «Мобільне
здоров’я» від «Київстар» розроблено цифровий додаток «Перша мобільна допомога».
5. Соціальні медіа-активації цільової аудиторії, залучення інтернет-користувачів
до генерування контенту соціального змісту. Ще в 2012 році ТМ «Чернігівське» ініціювала
створення інтерактивної книги «Так! Я – українець», що була реалізована як додаток у мережі
Facebook, а також передана в друкованому варіанті до Національного музею історії України.
6. Звернення до «вічних» соціальних цінностей, показ позитивних моделей поведінки: наприклад, «сімейні» ролики ТМ «Наша Ряба» і «Садочок».
Соціалізація рекламних ідей спричиняє позитивні й негативні наслідки. З одного
боку, комерційна реклама здатна ефективніше виконувати функції соціальної адаптації, зняття суспільної напруги, формування позитивних ціннісних орієнтацій та стереотипів поведінки в окремих соціальних групах і в суспільстві загалом. Такі корисні ефекти для комерційної
реклами є радше побічними. Адже соціальна проблематика творчо інтерпретується в рекламі
для розв’язання конкретних бізнесових і маркетингових завдань – спозиціонувати бренд,
дистанціюватись від конкурентів, збільшити частку споживачів, заявити про соціальну відповідальність. Комунікативною метою при цьому є створення такого смислового поля, що
допоможе вписати рекламу в актуальний суспільний контекст, сприятиме порозумінню між
брендом і споживачем. Причому ядро такого смислового поля становлять соціальні цінності.
Водночас, за спостереженнями канадського професора Р. В. Поллея, реклама «моделює та підкріплює лише конкретні життєві стилі й визначену філософію, що служать інтересам продавця. Вона відображає ті цінності, що якнайкраще поєднуються із пропонованими
товарами, які легко втілити в драматичний сюжет реклами та які отримають надійну реакцію
споживача» [5, 360]. Саме тому найкраще характеризує рекламу метафора викривленого
дзеркала (Zerrspiegel), запропонована американськими вченими.
Легкість, із якою рекламісти «упаковують» найвищі життєві цінності у товари з
фіксованою ціною, викликає серйозне занепокоєння медіа-дослідників. Особливо, коли
йдеться про використання сімейних, екологічних, патріотичних мотивів у рекламі алкогольних напоїв, – цю тенденцію неодноразово критикували українські науковці, серед них – Т.
Кузнецова, Б. Потятиник, О. Семенець, Л. Хавкіна.
У ході системного аналізу українських рекламних кампаній, реалізованих протягом 2014 року, було виявлено, що соціальні та національні мотиви в рекламі є не завжди
виправданими, а то й взагалі такими, що виглядають дискредитованими рекламованим
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продуктом. Почасти прагнення до патріотичного брендингу обертається примітивним заграванням на національних стереотипах і профанацією любові до Батьківщини, а ототожнення вічних цінностей із товарами окремих споживчих категорій викликає скепсис навіть
у недосвідченого споживача.
Висновки. Питання соціального змісту й ціннісних ефектів комерційної реклами
украй суперечливе, адже складно встановити межу, за якою цінності комерціалізуються, й
надати критичну оцінку цьому явищу. Безперечно, соціальність у контексті комерційної комунікації є суто прагматичною й потребує певного скепсису при спробі схарактеризувати її
зміст та першопричини. Проте в умовах перевантаження інформаційного простору негативною інформацією іноді саме реклама змушена нагадувати суспільству про важливі цінності
й ідеали. Враховуючи соціальний потенціал реклами та ризики, пов’язані з технологіями
соціалізації, важливим напрямом подальших досліджень у межах цієї теми ми вважаємо
розробку теоретико-прикладних рекомендацій до реалізації соціальної проблематики в рекламних кампаніях, а також визначення загальних аксіоцентричних принципів комерційної
рекламної комунікації.
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Формування іміджу політика у ЗМІ за допомогою релігійних важелів
впливу та паломницько-церковних заходів
Авторка досліджує особливості впливу релігії на формування іміджу політичного
діяча, аналізує, наскільки дієвим і ефективним є використання релігійних інформаційних
приводів для розкриття духовності спікера. Порівнюється релігійна активність політиків під
час виборчих перегонів і після отримання мандата. Церква має значний вплив на свідомість
громадян, тому релігійність політика істотно впливає на результат роботи щодо творення
його іміджу у масах. Саме тому, звертаючись до аудиторії з меседжами, спрямовуючи до високих цілей, програмуючи виборців на позитивне сприйняття кандидатури і високий рівень
довіри, політики та іміджмейкери часто вдаються до релігійних важелів впливу.
Мета: дослідити аспекти формування позитивного іміджу політика за допомогою
психологічних, релігійно паломницьких інструментів впливу на аудиторію.
Долучення до проведення церковних заходів здебільшого мотивується бажанням
продемонструвати свою духовність, законослух’яність і кришталеву чесність. Ставлячи таку
високу духовну планку, чи готовий політик у повсякденному житті дотримуватися Заповідей
Божих, бути чесним з виборцями і діяти за Біблійними заповітами? Який вплив на формування іміджу мають наслідки нехтування заявленого способу життя. Про це у науковому
дослідженні.
Завдання: продемонструвати взаємодію представників церкви, працівників медіаорганів і політиків. Визначити основні принципи роботи іміджмейкерів зі ЗМІ; представити
методи формування іміджу політичного лідера, громадського діяча в інформаційнму середовищі, сформованому ЗМІ.
Авторка пропонує власні дослідження, спостереження і отримані в результаті
роботи висновки щодо творення морально-етичного ідеалу та найоптимальніших методів
впливу особистості на аудиторію.
Актуальність даної проблематики для сучасної науки соціальних комунікацій
беззаперечна. Авторка в своєму дослідженні структурує поняття іміджу в контексті його
професійного формування з використанням паломницько-релігійних заходів, вводить до
наукового обігу власні терміни професійної лексики іміджмейкерів. Формування іміджу
політика у ЗМІ за допомогою релігійних важелів впливу та паломницько-церковних заходів
надзвичайно дієве, це ефективний інструмент для іміджмейкерів. Його ефективність беззаперечна, за умов відповідності об’єкта іміджу заявленим постулатам і способу життю у
повсякденному побуті «без краватки». Постановка проблеми у загальному вигляді передбачає розглянути й проаналізувати приклади використання іміджмейкерами, як інформаційних
приводів, - релігійних заходів для формування іміджу публічного діяча, зокрема асоціювати
ім’я політика з церквою, вірою в Бога і справедливістю у ЗМІ. Свого часу Марк Твен влучно
зазначив: «У сучасному суспільстві друк - це колосальна сила. Вона може і створити, і зіпсувати репутацію будь-якій людині. Ніщо не заважає їй назвати кращого з громадян шахраєм
і злодієм і погубити його навіки». Іміджмейкери, прагнучи відбілити репутацію політика
або створити її з чистого листа, залучають найбільш впливові методи впливу на свідомість
широкої аудиторії.
Наукова база: Аналізуючи праці науковців, іміджмейкерів і релігіє знавців, можна
переконатися у ефективності використання церковно-релігійних методів. Зокрема тематику
вивчають фахівці, які працюють у сфері релігієзнавства, культурології, політології, соціології, соціальної комунікації, іміджотворення: Суятінова Л., Бойко А., Коваленко Г., Почепцов
Г., Костіков В., Ольшанський Д., Качинська Н., Шкляр В., Шепель В., Ситников А., Жак
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Сегела, Девид Герген, Ричард Верслин, Джон Диадорфф, Ной Вебстер та ін.
Результати і висновки, що сформулювала авторка в процесі вивчення теми,
викладено у тезах. Отримані в процесі дослідження дані щодо творення іміджу апробовано
протягом 2010-2014 рр. Імідж (англ.) - образ, тобто це психологічно-асоціативна, візуальна привабливість об’єкту. Основа іміджу – фахова самопрезентація, конструювання образу зовнішнього і внутрішнього (духовного), підтвердженого словами і вчинками [1 c. 34].
Під іміджем, що протягом певного періоду склався в масовій свідомості, трактуємо певну
стереотипність сприйняття. Формування іміджу відбувається стихійно, але частіше воно є
результатом роботи фахівців [2 c.23]; імідж відображає соціальні очікування певної групи,
зокрема віруючих і паломників, прихильників певного релігійного напрямку.
Чому іміджмейкери вдаються до асоціативного, стереотипної побудови іміджу свого клієнта, пов’язуючи образ з релігією і з духовними цінностями громади? У 2010-2014рр.,
в умовах тотальної зневіри аудиторії у політичних діячах і недотриманні їх обіцянок, чи не
єдиним джерелом віри й правди є церква і її служителі. За рахунок іміджу церкви і святинь,
шляхом інформаційної адаптації свого об’єкту іміджмейкери фахово формують образ лідера.
Завдання політика - втримати довіру громади, тримати планку.
З аналізу наукових досліджень випливає, що імідж - це результат обробки інформації [3 c.47]. Споживачі інформації підсвідомо обирають емоційно-забарвлений імідж, а не
конкретні партії чи персоналії на виборчих дільницях. В процесі створення і апробації імідж
кристалізується, шліфується і упорядковується відповідно до запитів аудиторії. При цьому
використовуються інформаційні потоки, ЗМІ [4 c.67-71].
Імідж як 3D картинка підлягає управлінню швидше й ефективніше, ніж сам політик.
Аудиторія може ніколи не зустрітися персонально з об’єктом іміджу, але неодмінно перетнеться з його іміджем, «сарафанне радіо» неминуче. Фахівці працюють над іміджем, а над
собою мусить працювати сам кандидат-політик (громадський діяч). Якщо ж реальний образ
не відповідає заявленому, то краще вести «закритий спосіб життя», саме тому, щоб схибити
перед аудиторією, «ховаються» деякі політики за релігією, віртуальні принципи скромності.
Це правило досить цинічне, але воно дієве.
Паломницько-релігійні заходи - це публічні зібрання і інформаційні приводи,
пов’язані з подіями релігійного життя, участь відомих осіб у релігійних проектах. Ідеться,
зокрема, про державні і церковні свята, залучення священників до заходів світського життя,
пізнавально-історичні екскурсії, науково-дослідницькі відкриття, паломницькі тури, відвідування святинь і святих місць та ін. Використання релігійних здобутків для підсиленні іміджу
політика сприяє розширенню його сфери впливу, а саме налагодженню дипломатичних зв’язків не лише на внутрішньому а й на закордонному інформаційному просторі.
Авторка в своєму дослідженні структурує поняття іміджу в контексті його професійного формування з використанням паломницько-релігійних заходів.
Отже, п’ять основних компонентів:
Базовий існуючий об’єкту іміджотворення; Попередній підготовчий, спеціально іміджмейкерами оброблений, «заточений» під взаємодію з релігійною концепцією, у
процесі роботи над яким відбувається мінімізація негативних рис і підсилення позитивних
відповідно до кінцевої моделі іміджу; Адаптований - підготовлений імідж для тиражування
у ЗМІ з метою його апробації і вдосконалення в процесі популяризації. Апробовано-оптимальний – перевірене аналітиками позиціонування, як результат активної роботи команди
і об’єкту іміджу на теорії і практиці. Відповідність очікуванням і наявним можливостям і
цілям даної моделі; Фінішно-історичний – передбачає довготривале збереження і органічне
природнє підтримання створеного іміджу самим політиком і його найближчим оточенням
(родина, команда).
Авторка прогнозує використання набутих висновків науковцями і практиками у
сфері PR, соціальних комунікацій, політології, психології, релігієзнавства і медіасередовища.
Релігійні маркери у сучасній медіа культурі посідають чільне місце: церковні лідери беруть
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активну участь у політичному житті держави, виступаючи експертами у різних сферах. Моральні принципи набирають обертів і ваги у формуванні іміджу певних об’єктів. Релігійна
тематика має місце у світському житті, у сучасних телевізійних серіалах та кінострічках і
навіть кібер-культурі, психологічних тренінгах лідерства. Конфесійна приналежність об’єкту іміджу, його духовна ідентичність є матеріалом для формування його репутації у контексті
сучасної політичної культури. Матеріали, що підтверджують його духовність є джерелом
інформації для ЗМІ.
Аналіз інформаційного ринку [5 c.35-47]. В якому середовищі працюють іміджмейкери і політтехнологи? Аналізуючи досвід роботи з потенційними депутатами і урядовцями за період 2010-2014 рр., можемо зазначити, що більшість виборців, журналістів
програм кандидата, іноді і сам кандидат, взагалі не читає. Завдання для формування іміджу використати тези, розбити на цитати і тиражувати позитивні дієві обіцянки, що представлені
у основних положеннях повної програми. Ці цитати і слогани мають фігурувати у лексиці й
візуальних проявах (на плакатах і роликах рекламної кампанії), у виступах і заявах кандидата
та його оточення. У роликах, листівках, гаслах «програмне послання» кандидата доноситься
до виборців. У результаті правильного тиражування, у широкої аудиторії з’являється певна
уява про об’єкт, що базується на відповідях на питання: «Куди він веде громаду?», «Які його
цінності і пріоритети?», «За що він бореться?», «У кого та у що вірить?». Фактично відповідь
на питання - навіщо він іде в політику. У виборця формується чи не формується рішення
віддати свій голос за цього кандидата чи ні. Програма може бути не зовсім вдалою, головне
щоб не було помилки у технології її тезисного донесення до мас. Секрет у наявності або
відсутності необхідного результату. Перефразовуючи Іцхака Адізеса [6 c.4], як практик-іміджмейкер, скажу, що простіше працювати з людиною без знань, даючи їй знання, ніж мати
справу з тим, хто має знання, але нездатен бути Людиною.
Висновки
Після проведеного аналізу можемо виокремити наступне: домінуючою у суспільстві
є довіра до релігійної інституції. Відроджується традиція релігійного виховання з дитинства;
вплив релігії виявляється у сімейному житті, торкається кожної сфери. Відродження релігії
набуло секулярного характеру (тобто церква діє за принципом ринкових законів - відповідати
соціально прийнятим нормам та очікуванням мас, залучити максимум прихожан у свій храм
в умовах конкуренції між конфесіями. З номінально віруючих більшість політиків стають
справді набожними в кращому сенсі і намагаються жити за законами Біблії. Сьогодні релігія
вийшла за межі церкви, і все це обмежує можливості впливу на широку аудиторію, навіть
священики пішли у політику в прагненні самореалізації у власній інституції.
Використання релігійних норм, як інструментів впливу, формує безпосередньо
об’єкт іміджу і у масовій свідомості. Віросповідання, як приватне, так і публічне, професійне життя, набуває релігійного забарвлення. Безперечно, під впливом релігії формується
відповідне психологічне наповнення особистості. У роботі іміджмейкерів – це інструмент,
- релігійна інституція задовольняє відповідні потреби і формує певні власні, виконує адаптаційну функцію. У мовах політичних і воєнних конфліктів суспільство особливо загострено
реагує на інформацію в ЗМІ. Внаслідок життєвих криз люди стають більш чутливими до
релігійних догм, таким чином церковні постулати набувають психотерапевтичних функцій.
Канадський філософ Чарльз Тейлор, один із лідерів сучасної світової філософської
думки, доводить, що «…громадська сфера була і є поза політичним, секулярним, метатопічним простором» [7. c.315]. За часів тоталітарного режиму в Україні відбулося відокремлення
суспільства від релігії, а за Ч. Тейлором - «перенесення духовності в нову суспільну нішу»
[7 с. 656]. Спекулювання вірою, показна набожність (зведення на кожному кроці храмів,
капличок, подарунки сиротам та інвалідам під спалахами фотокамер) можуть викликати в
аудиторії зворотний ефект передбачуваному.
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Інноваційна рекламна упаковка: соціалізаційний аспект
Рекламна упаковка є однією з найважливіших складових просування товарів на сучасному ринку. Розвиток технологій робить відмінності між конкуруючими продуктами незначними, відповідно, збільшується роль упаковки як фактора, що впливає на споживацький
вибір. Саме тому компанії-виробники змушені постійно вдосконалювати рекламну упаковку
за допомогою різноманітних інновацій, які, в свою чергу, репрезентують цільовій аудиторії
нові технології, знання та уявлення про суспільство. Все це обумовлює актуальність роботи.
Мета дослідження – проаналізувати соціалізаційний аспект інноваційної рекламної упаковки.
Завдання: визначити соціалізуючу роль рекламної упаковки та проілюструвати її
на основі прикладів інновацій, введених українськими підприємствами у цю галузь.
Джерелами дослідження є приклади інноваційної рекламної упаковки, яка створювалася українськими підприємствами у 90-х рр. ХХ ст. та на початку ХХІ ст. Дану проблематику вивчали О. Біловодська, О. Ганоцька, Т. Глушкова, Н. Ілляшенко, Н. Сбітнєва, О.
Тєлєтов та інші дослідники.
Процес соціалізації сучасної людини означає її інтеграцію в суспільство, формування соціальних якостей, нових знань і уявлень про суспільство. Важливу роль в даному
процесі відіграють сучасні рекламні технології, які можуть не лише репрезентувати нові
знання і уявлення про суспільство, але й підкріплювати їх демонстрацією соціально привабливих образів, моделей життєвого успіху тощо. Однією з таких технологій є створення
інноваційної рекламної упаковки.
Т. Глушкова зазначає, що «рівень інноваційності в рекламі можна діагностувати
за такими критеріями: використання професійного технічного забезпечення; використання
новітніх комп’ютерних технологій; використання нестандартних способів подачі інформації, що виявляється в появі інноваційних рекламних форм» [1, 140]. Відповідно, у сучасній
рекламній упаковці є всі зазначені ознаки інноваційності, тож підприємства при створенні
рекламної упаковки можуть застосовувати різні види інновацій, кожна з яких має власні особливості соціалізаційного впливу.
Інноваційним є шлях наділення упаковки додатковою цінністю, коли споживачам
повідомляють ім’я автора пакувального шедевру. У цьому випадку упаковка повинна бути не
просто привабливою, а суттєво відрізнятися від конкуруючих продуктів. Крім того, ім’я автора-розробника має бути широко відомим, а його імідж не повинен суперечити іміджу товару.
Як слушно вказує О. Ганоцька, «ексклюзивна упаковка є гарантією якості вишуканого товару
і влучною рекламою торговельної марки… упаковка унікального дизайну, яка призначена
для елітної продукції, випускається у невеликих кількостях, вимагає особливого устаткування і найскладніших, високих технологій виготовлення, така упаковка вимагає ідеальної
якості, бездоганної форми і повинна відповідати найвищим естетичним вимогам замовників,
які згодні за все це відповідно платити» [2, 20].
О. Біловодська та Д. Михайленко, які проводили дослідження впливу рекламної
упаковки на споживачів, зазначають, що «упаковка найбільше впливає на покупку таких груп
товарів, як чай і кава, молочна продукція, цукерки і солодощі» [3, 41]. Кілька років тому кондитерська компанія «АВК» напередодні Дня Святого Валентина випустила цукерки «Шедевр
Premio» у вишуканій упаковці, за формою нагадує бутон квітки. Розробку дизайну коробки
цукерок створив знаменитий кутюр’є Пако Раббан, на думку якого, майстерність створення
нових і неповторних форм не повинна обмежуватися одягом.
Соціалізаційний аспект наділення упаковки додатковою цінністю полягає у де128

монстрації соціально привабливих образів, завдяки чому споживач продукту асоціює себе
із відомими та успішними особистостями, якими було створено упаковку. У цьому випадку
мета акту купівлі – долучитися до споживання преміум-класу.
Рекламні інновації можуть бути інтерактивними, заснованими на зворотному
зв’язку із споживачами та враховувати побажання цільової аудиторії до зовнішнього вигляду
товару. Тому заслуговують на увагу спроби компаній поцікавитися думкою своєї цільової
аудиторії при випуску нових продуктів або вдосконаленні вже присутніх на ринку. Подібні
заходи позитивно впливають на взаємовідносини споживача і бренду та надають додаткові
імпульси просуванню продукту.
Кілька років тому виробники українського бренду міцного алкоголю горілки «5 капель» провели серед споживачів акцію з розіграшем призів. Особливістю заходу було те, що
при заповненні купона (який давав право на участь в розіграші призів), покупцям пропонувалося відповісти на питання: горілка з яким смаком повинна стати новим продуктом в лінійці «5
капель»? Після обробки даних компанія врахувала вибір споживачів і випустила новий продукт.
Соціалізаційний аспект інтерактивних рекламних інновацій полягає у зміцненні
зв’язку бренду із споживачами, які, у свою чергу, впливають на дії компанії-виробника. Мета
акту купівлі – підтвердження власних споживацьких пріоритетів та лояльності до бренду.
Як пишуть О. Тєлєтов та В. Шатова, «після угоди упаковка може служити підтвердженням
правильності зробленого вибору: покупець повинен бути повністю задоволений рівнем та
якістю придбаного товару, а упаковка повинна знайти «своє місце» у споживача товару відповідно до її властивостей і якості: на кухні, балконі, дачній ділянці тощо» [4, 14].
Також сучасна упаковка все частіше наділяється виробниками додатковими інноваційними функціями. Це може бути функція як естетична (оригінальної форми пляшка
з-під французького вина, яку після споживання і зняття етикетки можна використовувати
як вазу для квітів), так і утилітарна (використання упаковки із кришкою, що щільно закривається, для зберігання продуктів, дрібних речей тощо). Н. Ілляшенко та В. Шатова наводять
у якості прикладів раціональних інновацій упаковку швидких обідів, яка замінює тарілку, а
також упаковку кави «Le cafе» (чашка з кришкою), адже «після використання у споживача
залишається приваблива чашка, а не просто баночка, яка полетить у смітник» [5, 201].
Інновації у форму упаковки та оригінальну назву продукту в Україні найбільш
характерні для ринку міцного алкоголю. Значна частина споживачів горілки є «експериментаторами», тобто люблять пробувати новий продукт, якщо його назва, етикетка, або форма
пляшки істотно відрізняються від конкуруючих продуктів і привертає увагу. Виробники використовують цей фактор, придумуючи і випускаючи на ринок нові марки міцного алкоголю.
Кожна новинка протягом певного періоду часу користується популярністю серед
«експериментаторів», після чого (коли інтерес споживачів знижується), її витісняє новий
продукт. Як зазначає Н. Сбітнєва, «перетворення незначних особливостей продукту в споживчу цінність є суттю рекламної функції упаковки. Для того, щоб її реалізувати, необхідно,
перш за все, привернути увагу споживачів, тобто виділити конкретний товар з ряду аналогічних» [6, 41-42].
В цьому аспекті необхідно відзначити історію розвитку брендів міцного алкоголю
Львівського ЛГЗ, який почав випускати в кінці 90-х рр. ХХ ст. відразу кілька продуктів в інноваційній упаковці. Найбільш успішним був бренд «Первак», упаковка якого являла собою оригінальні «пузаті» пляшки з невеликою етикеткою висіченою форми. Успіху продукту сприяла і
реклама в дещо шокуючому стилі зі слоганом «Первак» – не лівак, щоб стояв у кожній хаті!».
Дослідники відзначають надмірну сексуалізованість цієї реклами, так, В. Суковата
пише, що для української реклами характерні «патріархальні зразки українського масової
свідомості та фольклорні сюжети... З точки зору творців реклами, чоловіче задоволення
буде полягати в тому, щоб у будинку була горілка (самогон), а жіноче – щоб був чоловік;
комізм полягає в зіткненні двох видів гендерно нав’язуваних очікувань-задоволень в одній
рекламній фразі» [7, 181].
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Після успіху «Первака» виробник вирішив розвинути успіх шляхом випуску нових
торгових марок міцного алкоголю в інноваційній упаковці та креативними назвами: «Пісня» (пляшка оригінальної форми з опуклими «віконцями», що нагадували вікна української
хати; в етикетці використовувалися українські національні візерунки; рекламний слоган – «А
мені, як солов’ю... Пісня»), «Лампочка» (форма пляшки дійсно була схожа на лампочку, але
великого розміру), «Чистоган» і «Чистограм» (в основу оформлення пляшок була покладена
грошова тема, так звана «зелень», тобто долари). Однак ці продукти, незважаючи на зовнішню інноваційність, не змогли повторити успіх «Первака» і згодом були зняті з виробництва.
Кілька років тому бренд «Первак» був придбаний холдингом «Global Spirits», який кардинально змінив рекламу продукту (слоган «Не гонимо, а переганяємо») та упаковку, інноваційною для якої став спосіб закупорювання пляшки.
Соціалізаційний аспект інновацій у форму упаковки та оригінальну назву продукту
полягає у реалізації цільовою аудиторією прагнення до змін власного споживацького середовища. Мета акту купівлі – споживацький «експеримент», отримання знання про новий
продукт та інновації компаній-виробників.
Висновки. Використання українськими товаровиробниками інноваційної рекламної
упаковки відбувається у різних формах, зокрема, це наділення упаковки додатковою цінністю або
додатковими інноваційними функціями; інтерактивні інновації, засновані на зворотному зв’язку зі
споживачами; інновації у форму упаковки та оригінальну назву продукту. Для кожної з вказаних
форм характерний власний вплив на соціалізацію індивіда та мета акту купівлі товару, відповідно, це демонстрація соціально привабливих образів та можливість долучитися до споживання
преміум-класу; зміцнення зв’язку бренду зі споживачами та підтвердження власних споживацьких
пріоритетів; прагнення до змін свого споживацького середовища та споживацький «експеримент»
(отримання знання про новий продукт та інновації компаній-виробників).
Цікавість для науки і практики отриманих нами даних полягає у можливості використання успішних прикладів інноваційної упаковки для підвищення ефективності рекламних
кампаній українських товаровиробників. Дослідження соціалізаційного аспекту інноваційної
рекламної упаковки може бути розширено за рахунок аналізу діяльності іноземних компаній
у цій галузі, що стане основою для наших подальших розвідок за обраною темою.
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Проблема свободи слова у контексті суспільного дискурсу
Свобода слова як інструмент медіа забезпечує громадянам можливість висловлювати своє ставлення до влади і контролювати її дії. Рівень свободи слова у суспільстві сприяє
створенню певної політичної системи і, навпаки, кожна політична система породжує власну
шкалу цінностей.
Мета пропонованої розвідки – визначити основні смислові акценти змістового
наповнення концепту «свобода слова» у контексті сучасного суспільного дискурсу. Об’єкт
дослідження – публіцистичні матеріали, опубліковані в українських ЗМК упродовж двох
останніх десятиліть.
Проблема свободи слова (і свободи преси зокрема) постійно перебувала у полі
зору науковців, серед яких Л. Василик, Н. Волобуєва, В. Гвоздєв, В. Здоровега, Н. Зелінська,
В. Іванов, С. Квіт, І. Михайлин, Б. Потятиник, Г. Почепцов, Т. Приступенко, В. Різун, Н.
Сидоренко, Л. Снісарчук, О. Чекмишев та багато інших українських вчених. Розглядаючи
свободу ЗМІ як політичну, правову й етичну цінність, Т. Приступенко наголошує, що процес
регулювання порушень принципів журналістської етики – це питання захисту свободи слова,
адже «ця проблема стосується не лише журналістської діяльності, редакційних колективів, а
й аудиторії ЗМІ, її культури, освіти, виховання тощо. А перед усім – права на об’єктивну та
правдиву інформацію, плюралізм думок, їх збалансованість» [1, 189]. Стверджуючи, що свобода слова – одне з найголовніших надбань людства, В. Іванов переконаний, що у деяких випадках інтереси суспільства потребують обмеження цієї свободи, зокрема, у випадку захисту
суспільної моралі [2, 73]. І. Михайлин також акцентує увагу на соціальній відповідальності
журналіста за використання свободи слова. Вченого непокоять факти свавілля, які свідчать
про «використання наданої Українською державою свободи слова (чого не було в Радянському Союзі) для придушення й нищення цієї ж Української держави або для дестабілізації її
внутрішнього життя» [3, 24]. Йдеться, на думку науковця, про рідкісний парадокс вітчизняного інформаційного простору, неможливий в жодній іншій державі світу.
В. Різун зауважує, що свобода слова – фундаментальна категорія для суспільної свідомості, а «права й свобода журналістів є центральним питанням у розумінні журналістської
професії» [4, 59]. Аналізуючи номери часописів «Журналіст України» і «Телекритика», В.
Гандзюк зазначає, що проблема свободи слова – одна з найболючіших і найактуальніших для
українських журналістів: «Матеріали фахових видань спрямовані на викриття, оприлюднення й засудження дій влади щодо порушення свободи слова та перешкоджання працівникам
ЗМІ у виконанні їхніх професійних обов’язків» [5, 67].
Як свідчить історія розвитку нашої країни упродовж періоду незалежності, українське суспільство готове відстоювати свої права у випадку загрози втратити свободу слова.
Обидві спроби утисків демократичних свобод закінчилися масовими протестами: Помаранчевою революцією 2004 року і Революцією гідності 2013–2014 років. На безпосередній
зв’язок між цими подіями вказують дані соціологічних опитувань, згідно з якими найгірше
становище свободи слова простежувалося у період 2002–2003 років і впродовж 2013 року.
Так, за результатами опитування соціологічної служби Центру Разумкова у 2002-му році,
було з’ясовано, що ключовою проблемою суспільно-політичного життя країни є проблема
свободи слова. Переважна більшість журналістів (86,2%) визнала наявність політичної цен131

зури в Україні. Майже кожен другий (48,3%) журналіст особисто зіштовхувався з фактами
погроз, пов’язаних із його професійною діяльністю. На першому місці серед погроз – психологічний тиск (79,2%), на другому – економічні санкції (75,7%), на третьому – фізична
розправа (47,5%). Важливо, що у боротьбі проти цензури журналістів готова підтримати
майже половина населення – 49,9%. Третина громадян (34,3%), незважаючи на власні матеріальні проблеми, готова допомагати журналістам фінансово (це, до речі, підтвердилося
після запуску інтернет-проекту «Громадське телебачення»).
Наступним критичним періодом для свободи слова в Україні став 2013-й. У доповіді Press Freedom Index 2014 міжнародної правозахисної організації «Репортери без кордонів» відзначається, що 2013 рік став найгіршим роком для України у сфері свободи слова,
починаючи з часів «помаранчевої революції»: зафіксовано 496 порушень свободи слова, що
в півтора рази більше, ніж у 2012 році (283 порушення), у шість разів більше, ніж у 2009 році
(79 випадків), та в 11 разів більше, ніж у 2005-му (44 порушення). За результатами моніторингу Інституту масової інформації упродовж 2013 року, найбільшу кількість порушень було
зафіксовано у категорії «перешкоджання виконанню професійних обов’язків журналістів»
– 129 фактів; на другому місці – фізичні напади (101 випадок); на третьому місці у списку
порушень свободи слова – цензура (63 випадки). Якщо у 2012 році звільнялися окремі журналісти на знак протесту проти цензури і джинси, то в 2013 році – журналістські колективи
(ТВі, «Кореспондент», «Форбс», телеканал «Інтер» тощо). Найбільш знаковими подіями 2013
року стали жорстоке побиття Т. Чорновіл, масове звільнення журналістів з телеканалу ТВі
і медіахолдингу UMH group після його придбання С. Курченком, що призвело до знищення
довіри до видань «Форбс» і «Кореспондент» [6].
Коли становище свободи слова в Україні покращується, публіцисти приділяють
увагу проблемі якісного використання завойованої свободи і закликають відмовитися від
хибного розуміння свободи як «балаканини» і «боротьби за різні правди». На переконання В. Сікалова, свобода слова необхідна як суспільний принцип, який пронизує усі куточки суспільної свідомості, а прагнення запровадити цензуру свідчить про суто радянський
менталітет. І все ж, автор наголошує на тому, що не варто деспотію цензури змінювати на
деспотію вседозволеності й звертає увагу на те, що свободу слова сьогодні використовують
як «кріпильний болт, що проходить крізь усю систему наскрізь і пов’язує в одне телевізійний
ролик і літературу, виступ політика і девіз для рекламної кампанії таблеток чи молока» [7].
Для Ю. Мостової, свобода слова – це серйозні аналітичні програми і журналістські розслідування. Авторка стверджує, що «доларова цензура є ганебнішою і огиднішою, ніж цензура
адміністративна», бо тоді все за гроші, навіть правда – за гроші [8, 9]. Свободу інформації
публіцисти розглядають як одну з фундаментальних цінностей громадянського суспільства
й пропонують формулу, яка була б прийнятною і навіть життєво необхідною для України:
«Свобода слова як здатність і вміння адекватно та вчасно реагувати на потреби та проблеми
країни, виявляти їх, описувати та знешкоджувати» [9].
Аналізуючи стан свободи слова до і після протестних акцій на Майдані, С. Рахманін зауважує, що після помаранчевої революції стало більше формальної свободи, але
менше реального слова. Автор не вбачає небезпеки від втрати свободи, яка не сприймається
як усвідомлена суспільна необхідність: «Свобода слова народжується від потреби сказати.
Коли сказати нічого, то нічого й боятися втратити таку свободу. І гіпотетичне закручування гайок можна розглядати як благо. Як можливість знову відчути потребу у свободі» [10].
Розкриваючи діалектику смислів поняття «свобода», А. Єрмолаєв вказує на сутність енергії
свободи – Знання, Можливість вибору, Необхідність як осмислений моральний імператив і
Дія на Благо Розвитку. Ствердження свободи слова лише як права обміну думками, що набуває вигляду боротьби за «різні правди» – хибне та небезпечне розуміння сутності справи,
яке призводить до беззмістовної балаканини, профанації, і в результаті – до невирішеності
будь-якої проблеми, яка виноситься на обговорення. Повернути країні Свободу Слова, на
думку автора, – означає, передусім, повернути їй справжній порядок денний, а не його медіа132

кратичний сурогат, зробити предметом дискурсу головні і найболючіші проблеми розвитку
країни та суспільства [11].
Аналіз стану свободи слова упродовж двох останніх десятиліть свідчить, що
загострення політичної та економічної цензури тісно пов’язані між собою. Після подолання політичної цензури в результаті Помаранчевої революції, посилилося використання
економічних важелів впливу на ЗМІ, що знову призвело до оновлення політичного тиску.
Очевидним є факт, що питання свободи слова для українців означає питання виживання як
нації. Існування перманентної загрози втратити свободу слова або дискредитувати її сенс,
змушує публіцистів щоразу звертатися до цієї проблеми, нагадуючи суспільству про важливі
пріоритети. По-перше, розглядаючи свободу ЗМІ як політичну, правову й етичну цінність,
автори вказують на безумовну необхідність свободи слова для виконання журналістами своїх
професійних обов’язків. По-друге, свобода слова визнається як принцип суспільного життя,
усвідомлена необхідність, фундаментальна категорія для суспільної свідомості. По-третє,
наголошується на відповідальності журналістів, які, зважаючи на свої професійні обов’язки,
зобов’язані брати на себе відповідальність за інформацію, яку вони передають.
Українське суспільство має стійкий запит на свободу слова, що створює відповідний контекст для суспільного дискурсу. Називаючи речі своїми іменами, публіцисти виконують просвітницьку функцію і наповнюють поняття «свобода слова» конкретним змістом.
Трактування згаданого концепту має практичний сенс для усвідомлення його значення та відповідального використання. Дослідження проблематики дозволяє простежити взаємозв’язок
стану свободи слова і політичної ситуації в країні, визначити перспективи розвитку не лише
ЗМК, а й суспільства загалом.
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«National geographic magazine»: джерела формування концепції
науково-популярного журналу
Журнал «National Geographic» (NG), пройшовши тривалий шлях творчих пошуків
представлення і поширення науково-природничих та соціальних знань, до наших днів набув
статусу одного із найвідоміших міжнародних науково-популярних журналів у світі. Цей всесвітньовідомий ілюстрований місячник створювався в атмосфері великих науково-технічних
відкриттів, завдяки жертовній праці та старанням цілої яскравої плеяди науковців, у сфері
науково-природничих знань менеджерів, що акумулювалося в здобутках цього мас-медійного феномену. NG, маючи за мету популяризувати здобутки вивчення геології, демографії,
метеорології, картографії, океанографії та історії освоєння земель, пройшов еволюційний
шлях пошуку засобів поширення надбань науково-природничих наук, своєї читацької аудиторії: від позицій наукового та корпоративного видання, призначеного вузькій групі інтелектуалів-географів, до науково-популярного часопису, цікавого широких кіл читачів, яких
цікавить різноманіття життя Землі і людини на Землі.
Метою дослідження є виявити закономірності трансформації засад представлення
фактологічної інформації в науково-популярному журналі. Для цього реалізуються завдання
проаналізувати форми подання контенту в «National Geographic» в діахронному розрізі, з
огляду на зміну його функціонального та читацького призначення у 1888-1909 рр. Об’єктом
дослідження є контент журналу «National Geographic», предметом дослідження – еволюція
концепції представлення інформації в науковому журналі. Джерелами дослідження є електронні інформаційні ресурси, особливо інформаційний ресурс Cover browser, що дає змогу
багатоаспектно проаналізувати першоджерело [1].
Результати дослідження. Заснування часопису первісно під назвою «National
Geographic Magazine» (NGM) пов’язане із створенням у в 1888 р. Національного географічного товариства США (The National Geographic Society, NGS), що стало одним з найбільших
у світі некомерційних наукових та освітніх організацій, опікуючись питаннями географії,
археології, природничих наук, оздоровлення довкілля та історичної консервації. До кола наукової діяльності NGS входило проведення наукових досліджень, спонсорування наукових
експедицій, а також популяризацію отриманих матеріалів про культуру народів, природу,
досягнення науки і техніки в часописі NGM, який був вперше опублікований в жовтні 1888 р.
як офіційне видання товариства. Журнал, виконуючи функції наукового видання NGS, у ранніх номерах від заснування до 1894 р. друкує офіційні повідомлення: звернення президента
NGS Г. Хаббарда до суспільства з важливих питань (про розвиток світової торгівлі, відкриття
та розвиток Америки, географічні відкриття цивілізації), річні звіти віце-президента NGS
(про географію землі, географію повітря, типи опадів у США), матеріали міжнародних географічних конференцій, які проводило товариство. Номери журналу готувалися і як збірки
різнорідних наукових розвідок, так і тематичні збірки статей і картографічних матеріалів,
зокрема про динаміку населення; геоморфологію південних Аппалачі; охорону лісу; карти
території Колумбії і первісні карти Америки; історію, географію та ресурси штату Орегон.
Товариство неодноразово надавало гранти, на які здійснювалися географічні експедиції, а
здобутки наукових пошуків публікувалися в NGM: про першу експедицію Товариства на
Хребет Святого Іллі вздовж кордону між Канадою і Аляскою до найвищого піку в Канаді –
гори Логан, про експедицію на Юкон [1].
Попри високу наукову та пізнавальну цінність публікацій, NGM у перші роки свого
існування не зміг зайняти поважні позиції на ринку преси. Становленню журналу як сталого
і вагомого популяризатора науково-природничої інформації, формуванню його редакційної
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політики, забезпеченню добору матеріалів для публікації не дали можливість розвинутися
відсутність достатніх джерел фінансування та штатних працівників. Науковці-редактори, працюючи на засадах жертовності та добровільності, не забезпечували перспективне
наповнення редакційного портфелю, контроль за надходженням статей, що зумовлювало
нерегулярність виходу номерів у світ. Протягом 1888-1895 років вийшло у світ 36 номерів
у 6 томах, що охоплювати різну кількість номерів. Непривабливе оформлення обкладинки
виконано з використанням мінімуму тексту і художніх засобів. Функціональне призначення
журналу забезпечувати академічні наукові потреби вузької цільової читацької аудиторії не
сприяло популярності серед широких читацьких кіл та фінансовому успіхові журналу.
Докорінна зміна редакційної політики, що проектувалася і на контент журналу, і
на джерела його фінансування, пов’язана з О. Беллом, що став Президентом NGS в 1898 р.
[2]. О. Белл, формуючи редакційний колектив журналу на професійній основі, призначив
першим професійним працівником журналу Ґілберта Ґроувенера [3]. Ґ. Ґроувенер як головний редактор NGM і президент NGS упродовж майже півстоліття з 1903 до 1954 року творив
«National Geographic» як бренд науково-популярного журналу світового масштабу, творив
сучасний стиль подання багато ілюстрованого контенту. Ґ. Ґроувенер вніс докорінні зміни
в концепцію редакційної політики: науковий часопис дедалі більше набував рис видання,
що публікує наукові статті, написані в популярному стилі. До створення і розбудови NGS та
його журналу NG як всесвітньовідомого мегавидання причетні пять поколінь династії Хаббард-Белл-Ґроувенер. На початковому етапі журнал часто змінював видавництва: у грудні
1900 р. – квітні 1903 р. його публікувало видавництво McClure, Phillips & Co у в Нью-Йорку,
далі – видавництво Corcoran Building у Вашингтоні, а з червня 1903 р. – видавництво Hubbard
Memorial Building, з січня 1904 р. – Hubbard Memorial Hall [4].
Із початку 1896 р. NGM як ілюстрований місячник почав активно публікувати
статті, візуалізовані ілюстраціями, картами, діаграми, портретами. Кількість ілюстрованих
статей, вміщених у журналі протягом 1896-1905 років, не перевищувала 50%, але мала тенденцію до зростання. У 1906-1909 роках їхня кількість становила уже до 85%.
1905 рік засвідчив можливості та ресурси фотографії, що набуло свого потужного
продовження у наступні роки. Так, у квітневому номеру цього року було вміщено статтю про
відкриття Філіппін, яка супроводжувалася 150 ілюстраціями з життя аборигенів. У червні
1905 р. з прогнозом погоди і штормів, підготовлений очільником Бюро погоди США і Президентом Національного географічного товариства В. Муром вийшов у світ спеціалізований
номер, що вперше складався з 20 карт у повний аркуш у 15 кольорах і 5 ілюстрацій, а також
містив карту воєнних дій в Маньчжурії у двох кольорах. У грудні 1906 р. опубліковано статтю про найбільші полювання у світі, що вперше супроводжувалася 17 повноаркушевими
ілюстраціями. Серед 16 фронтиспісів, вміщених у журналі протягом аналізованого періоду,
найбільшу наукову цінність мають карти – воєнних операцій, північного полярного полюсу,
Китаю, Японії та Російсько-маньчжурської залізниці, Південної Америки, зображенням гір
чи міст. У листопаді 1903 р. вперше вміщено панорамне зображення – панорама гір Врангеля. Збереженню історичної пам’яті слугує вміщення портретів визначних діячів, праця яких
пов’язана із здобутками географічної науки. У час зміни президентів NGS у 1898 р. вийшов
у світ спеціальний номер, присвячений першому президентові товариства Г. Хаббарду, з його
портретом на фронтиспісі, наступний номер містив фронтиспіс з портретом нового президента товариства О. Белла. О. Белл, крім усього, був автором вміщеної на фронтиспісі карти
північного полюсу, а також низки наукових статей, зокрема про різнорідні системи ваг і мір,
про повітряні подорожі, про популярну на початку ХХ ст. науку євгеніку.
ХХ століття розпочалося численними воєнними конфліктами, активним дослідженням малоосвоєних земель, що зумовило актуальність поширення картографічних матеріалів.
Починаючи з 1899 року, NGM послідовно додає до журналу чорно-білі та кольорові карти,
формат яких перевищує формат журналу. Кожен із цих додатків, особливо карти театрів
воєнних операцій, надавали неабиякої актуальності і створювали попит на номери журналу.
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Із 1898 року NGM розпочав випускати спеціальні номери, які містили матеріали
текстово-орієнтовані (з ілюстраціями та картами) та збірки ілюстрацій. Серед авторів тематичних серій фотографій, привертає увагу дослідник і фотограф дикої природи, член природоохоронних товариств Д. Шайрас: серія «Дичина із спалахом і камерою» із 70 фотографіями
диких тварин і птахів (липень 1906), серія «Сезонний ягдташ із камерою» з 70- ілюстраціями
(червень, 1908), серія «Подорожі орнітологів» з 30 ілюстраціями (травень 1909), «Дикі тварини» з 67 ілюстраціями (липень 1913), «Зміни в природі Панами» з 36 ілюстраціями і 2
кольоровими картами (серпень 1915) [5, 6].
На кінець 1909 року карта та ілюстрація (внутрішньотекстова фотографія, фронтиспіс), а також серії ілюстрацій стали вагомим компонентом контенту журналу і за обсягом
займаної площі, і за роллю у візуалізації текстового матеріалу.
Крім матеріалів з географії та природничих наукових дисциплін, з січня 1896 року
почали подавати чи не в кожному номері дописи, що становлять значний науковий інтерес
для дослідників діяльності NGS: «Події в НГТ», «Географічні нотатки», «Географічні література», а також в окремі роки «Географічний серіал», «Географічна мозаїка», програми зборів
та конгресів. У 1903 р. вперше вміщено покажчик до тому. Значну наукову цінність становить
опублікований у лютому 1906 року словник із загальної географії, що містить спеціальну
термінологію. Лінгвістичні, освітні питання також входили до сфери інтересів географічної
інтелектуальної спільноти. Про це свідчить публікація у липні 1898 році спеціального номера,
присвяченого Національній асоціації освіти США, яка цього ж року підтримала англійську
реформу правопису і затвердила реформоване написання слів [7].
У перші роки існування художнє оформлення NGM було вкрай скромним та академічним. Про відсутність розуміння на зламі століть значення вдалих дизайнерських рішень
в художньому оформлені видання свідчить контентне наповнення журналу, зокрема оформлення обкладинки. Ілюстрації до тексту траплялися не часто. На обкладинці поряд із назвою
журналу, посиланням на NGS як засновника, довідковими відомостями єдиними елементами
дизайну можна вважати емблему NGS із зображенням карти та скромну рамку.
У 1896-1899 рр. для надання журналові більшої привабливості обкладинці журналу та спеціального географічного колориту, на її тлі зобразили градусну сітку Землі, оновлену емблему NGS із зображенням Земної кулі в проекції Г. Маркатора. У 1896 році журнал
вперше визначався на титулі як ілюстрований місячник. Однак, з початку 1900 року художні
елементи з обкладинки було вилучено.
Починаючи з 1910 року, обкладинка NGM набула рис не тільки високохудожнього,
але й функціонального оформлення, що мало яскраве смислове навантаження та викликало
асоціації із прекрасним світом подорожей, що забезпечило його впізнаваність тисячами читачів упродовж багатьох десятиліть, а також стало невід’ємним елементом світового бренду
науково-популярного журналу. На обкладинці з’явилася прямокутна рамка з ботанічним орнаментом та зображенням карт Західної і Східної півкуль, Північного і Південного полюсів,
яка розмежувала береги і тло обкладинки, забарвлені в різні тони беж. Із початку 1916 роки
береги обкладинки набували різних відтінків жовтого кольору, утворивши з часом жовту рамку, яка стала логотипом журналу.
Висновки. NG як бренд науково-популярного журналу світового масштабу, створив сучасний стиль подання багато ілюстрованого контенту пройшов тривалий шлях свого
розвитку. Виконуючи функції офіційного наукового журналу Національного географічного
товариства, журнал набув авторитету і ваги в наукових колах, що у поєднанні з реалізацією
новаторських засад редакційної політики Ґ. Ґроувенера дозволило уже до 1910 року створити авторитетне видання для популяризації наукових знань з географії, природознавства,
історії, культури різних народів, різних цивілізацій планети. Поширення фотографії, зокрема
кольорової, створило технічні передумови для широкого застосування візуального супроводу наукових статей ілюстративним матеріалом, що сприяло поступовій трансформації
суто наукового журналу в науково-популярний. Ілюстрації робили привабливим журнал як
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для цільової аудиторії, але й для широких читацьких кіл. До межі першого десятиліття ХХ
століття окреслилася стабільна тенденція зміни NGM як наукового видання щодо знакової
природи представлення науково-природничих знань: від текст-орієнтованого документа до
візуалізованого засобами образотворчого мистецтва та картографії наукового матеріалу. Було
закладено підвалини стилю наукового журналу як джерела достовірної текстової інформації,
аргументованої і підтвердженої поданням різноманітної візуальної інформації.
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Авторська редакція: причини й наслідки
Актуальність дослідження: Тенденція сучасності – надання авторові можливості
власноруч шліфувати свій текст, якість твору ще до подання у редакцію, максимально опрацьовуючи його, звертаючись або ні приватно до редакторів, філологів та ін.; подальше ж
удосконалення (якщо воно потрібне), за порадою редактора, здійснює сам автор. Усе частіше читаємо ми у книгах або часописах «в авторській редакції»: Текст має бути уважно
вичитаний і перевірений. Статті друкуються в авторській редакції. Відповідальність за
допущені помилки несуть автори публікацій; Доповіді подаються в остаточній авторській
редакції. Організатори не несуть відповідальності за інформацію, що публікується; Усі матеріали подані в авторській редакції, за науковий зміст яких, правильність використання
літературних джерел відповідальність несе автор статті; Видано в авторській редакції.
Погляди, викладені у цій роботі, належать авторам і не можуть тлумачитись як офіційна
позиція Інституту…[1] тощо. Це зручно для видавництва, але чи ефективно це з точки зору
якості тексту?
Мета нашого дослідження – окреслити проблемне коло питань, пов’язаного з
існуванням на сучасному видавничому ринку продукту в авторській редакції.
Завдання дослідження – визначити позитивні та негативні наслідки авторської
редакції; провести опитування серед студентів-редакторів як майбутніх фахівців щодо питання правомірності авторської редакції; привернути увагу науковців до питання авторської
редакції у сучасному книговиданні.
Джерела дослідження. Кваліфікована робота автора над твором є не менш унікальним явищем, ніж професійна діяльність редактора. Чи не вперше спробував заповнити цю
лакуну, поставивши кардинальне питання необхідності вивчення проблем і особливостей цієї
специфічної діяльності, В. Галич, досліджуючи творчість О.Гончара як журналіста, публіциста, редактора [2, 798]. Вакуум, який утворився навколо питання авторського редагування,
поступово заповнювався науковими дослідженнями В. Галич, Н. Зелінської, Р. Іванченка, О.
Куцевської, З. Партика, В. Різуна, М. Тимошика.
Результати дослідження. Н. Зелінська зазначає, що нині книжки виходять
некваліфіковано редаговані. Деякі … видавці взагалі викреслюють редактора як ланку видавничого процесу [3]. Часто видання без редагування рукопису зумовлено такими причинами: 1) заощадженням коштів на редакторську підготовку; 2) намагання щонайшвидше
отримати книгу, випустити її у друкарні, оминаючи видавництво; 3) стереотип, що автор
– людина грамотна, рукопис за ним можна не вичитувати або переглянути без особливого
старання. (При цьому ігнорується обставина, що автор – спеціаліст у своїй галузі, але не
фахівець книговидавничої справи. В Україні майже немає навчальних і довідкових видань
для людей, які пишуть, на відміну, скажімо, від США, де щороку випускають десятки самовчителів, довідників, посібників для авторів різних рівнів кваліфікації та «письменницького»
досвіду. [4, 144, 210]).
Н. Зелінська висловлює думку про те (і з цим важко не погодитись), що фаховому
редагуванню мусить підлягати будь-який текст, навіть якщо він належить найвідомішому
авторові. Редагувати треба, незважаючи на звання, титули, імена і посади. Лише тоді ми досягнемо видавничої культури, якої так бракує сьогодні [3].
Деякі автори, ігноруючи вимоги видавничого стандарту або зауваження редактора,
закидають про абсурдність редакторської правки, не дозволяють редакторам удосконалювати
тексти і змушують залишати у «сирому» вигляді. Наприклад, літредактори тернопільського
видавництва «Навчальна книга-Богдан» пишуть про конфлікт із популярною місцевою пись138

менницею, яка висловила незадоволення щодо роботи редактора як такого: мовляв, її тексти
настільки досконалі, що не потребують жодних редакторських правок [5].
Редактор газети «Високий замок», письменниця Г. Вдовиченко (яка як автор
виступає проти «авторської редакції», посилаючись на неспроможність автора здійснити
об’єктивну самооцінку [6]) вважає, що редактор – це особа, яка рятує автора від незручних
ситуацій, які можуть виникнути через неточності у авторському оригіналі. Адже редактор
поза надзвичайно важливою мовностилістичною правкою тексту виконує ще й колосальну
фактологічну працю.
Підтвердженням цієї думки є, наприклад, рецензія О. В. Сарапіна на навчальний
посібник Я. Я. Чорненького під назвою «Привид блукає в Україні, привид плагіату…», в якій
рецензент стверджує, що автора книги варто називати «укладач», адже матеріал підручника не містить посилань на цитати, не вказує, що ці цитати – чужі думки, спотворює думки
видатних науковців тощо. На останній сторінці зазначено: «Книга друкується в авторській
редакції» [7]. Чи стався б такий випадок, якби рукопис був опрацьований професійним редактором, фахівцем з конкретної тематики?!
Ми провели опитування «Актуальні проблеми редагування» (форма – розгорнута
відповідь) серед ста студентів, які вивчають спеціальність «Видавнича справа та редагування». Майже у кожній відповіді було зазначено: відсутність редакторського опрацювання
тексту призводить до низького рівня видання. Усі респонденти зазначають, що питання щодо
правомірності авторської редакції неоднозначне. Їхні думки можна подавати тезово так:
- авторська редакція має право на існування;
- авторська редакція – це економія часу, грошей як для видавця, так і для автора;
- авторська редакція допустима, якщо автор – редактор;
- авторська редакція допустима тільки в художній літературі, недопустима в науковому
та публіцистичному стилях;
- авторська редакція допустима лише для досвідчених авторів;
- авторська редакція призводить до мовностилістичних та технічних помилок у тексті;
- авторська редакція позбавляє текст оптимізації;
- авторська редакція не вирішує проблеми «замиленого ока»;
- читачі отримують неякісну продукцію завдяки авторській редакції;
- авторська редакція не допустима для авторів-початківців;
- авторська редакція нівелює професію редактора.
До того ж опитані студенти вважають, що редагування в нашому білінгвістичному просторі необхідна умова захисту слова.
Висновки. Авторська редакція, зважаючи на окреслене коло проблем, потребує
досконалого її вивчення та застосування на практиці. Вона дозволяє зекономити час та гроші і видавця, і автора. Авторська редакція має право на існування, хоча ставлення щодо її
правомірності неоднозначне. Авторські редакції творів минулих століть є науково цікавими
для істориків мови, літераторів, мовознавців та інших науковців. Серед негативних наслідків
авторської редакції: неякісна продукція (мовностилістичні, фактичні, технічні помилки, плагіат тощо), позбавлення тексту оптимізації, применшення ролі редактора.
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Використання засобів пошукової оптимізації
при створенні журналістських матеріалів
Актуальність теми зумовлена зростанням використання різноманітних заходів з
пошукової оптимізації (SEO) як суто з комерційною метою (наприклад, сайти інтернет-магазинів), так і для підвищення популярності та кількості аудиторії (інтернет-видання, сайти
новин тощо). Оскільки сегмент Уанету продовжує розширюватися, боротьба за користувача
лишається актуальною для видавців та маркетологів. Так, за дослідженням компанії Gemius,
аудиторія українського інтернету в червні 2014 р. склала 18,8 млн. користувачів (користувачі
віком від 14 років). За рік аудиторія українського інтернету зросла на 12%. Майже 90% користувачів виходять в інтернет щодня [1].
Метою дослідження є виявлення найбільш використовуваних засобів пошукової
оптимізації у журналістських творах різних онлайнових медіа. Реалізація поставленої мети
передбачає вирішення таких завдань:
- вивчення текстових засобів пошукової оптимізації, що є потенційно ефективними у медійній сфері;
- виявлення типових SEO-помилок при написанні журналістських текстів;
- вироблення рекомендацій з написання журналістських творів з урахуванням
технічних особливостей роботи пошукових систем.
Джерельною базою дослідження є близько 200 журналістських матеріалів різних
жанрів з 10 інтернет-видань різної тематики.
Під пошуковою оптимізацією (англ. search engine optimization, SEO) розуміється
комплекс заходів для підняття позицій сайту в результатах видачі пошукових систем за певними запитам користувачів [2]. Зазвичай, чим вищою є позиція сайта в результатах пошуку,
тим більше зацікавлених відвідувачів переходить на нього з пошукових систем. Окремі вчені
вважають термін «оптимізація сайту для пошукових систем» невдалим, пропонуючи замість
нього термін «позиціонування сайту в WWW» [3].
Загальна теорія та практика методів пошукової оптимізації викладена у фундаментальній праці дослідника Ніколаса Керрола «Пошукова оптимізація та поведінка користувача»,
опублікованій у збірці «Енциклопедія бібліотекознавства та інформатики» («Encyclopedia of
library and information sciences» [4]. Деякі практичні положення, що не потребують спеціальних технічних знань і можливі для реалізації у процесі створення журналістських матеріалів,
викладені в книзі російських дослідників Ігоря Ашманова та Андрія Іванова «Продвижение
сайта в поисковых системах» [5].
Найбільш важливою частиною ефективної пошукової оптимізації Н. Керрол вважає визначення ключових слів, необхідних для відповідності журналістських матеріалів інтересам користувачів. Для цього слід використовувати сервіси, які демонструють статистику
найпопулярніших пошукових запитів. Наприклад, пошукова система Google має службу
«Google – Тренды», яка пропонує у розділі «Анализ» переглянути статистику, фільтручи її
за потрібними параметрами. Є фільтри за регіоном, певним часовим періодом, категоріям
(тематичним), а також типом потрібної інформації (зображення, новини, відео, тощо). Так,
обравши регіон «Україна», категорію «Новини» та період за грудень 2014 – січень 2015 р.,
отримуємо такі результати:
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Отже, за результатами очевидно, що найбільш відповідні запитам користувачів у
сегменті новин – інтернет-видання «Українська правда» та «Цензор.нет». Також відображені
такі інформаційні потреби українців як пошук актуальної інформації з приводу відключення
електроенергії та неправдиві чутки про смерть популярного актора Маколея Калкіна.
Натомість, сервіс пошукової системи «Яндекс» – «Подбор слов» надає найбільш
часто запитувані у пошукової системи словосполучення із певним словом. Наприклад, якщо
задати запит на слово «новини» (географія пошуку – Україна), система видає такі результати
(подаємо перші 10):
Что искали со словом «новости» — 5 355 346 показов в месяц
Статистика по словам / Показов в месяц
Новости – 5 355 346; новости украины – 1 054 381; новости сегодня – 834 772;
последние новости – 506 414; новости донецка – 355 512; новости новороссии – 334
844; днр новости – 289 640; новости россии – 250 915; новости 2014 –226 164; новости
луганска – 196 289.
Таким чином, картина дещо відрізняється, що може бути зумовлено як іншою системою пошуку аналогій, так і географією самої пошукової системи («Яндекс» є російською
компанією). Наприклад, «Google – Тренды» не подає статистики щодо популярності запитів
на кшталт «новости новороссии», які, вочевидь, задаються громадянами з антиукраїнськими
настроями.
Також можна порівняти статистичну видачу на прикладі популярного запиту «новини АТО»: пошукова система Google видає 7,83 млн. сторінок у результатах пошукової видачі, «Яндекс» фіксує всього лише 8 841 показів на місяць. Це свідчить про те, що пошукову
систему Google використовують для пошуку українських новин частіше, і індексація сайтів
українською мовою є глибшою.
Що стосується елементів сайту, які вміщують ключові слова, їх доцільно розглянути на прикладі системи управління контентом сайтів WordPress. Спектр її використання
досить широкий, від блогів до великих новинних і медійних порталів. Вона проста у використанні і не потребує глибоких технічних знань від журналіста.
При розміщенні журналістського матеріалу за допомогою WordPress слід звертати
увагу на такі елементи: заголовок, поле цитати, поле ключових слів, власне журналістський
текст (опціонально).
До заголовкових комплексів висуваються суворі вимоги, що стосуються пошукової
оптимізації. При цьому головна мета – лишатися привабливим та зрозумілим для читача,
тому журналіст має дотримуватися балансу – задовольнити аудиторію і пошукового робота
одночасно. Використовуються найчастіше інформаційні або констатуючо-описові заголовки, або інтригуючи заголовки з інформаційними підзаголовками [6, 108-109]. Проблемні,
спонукальні та інтригуючі заголовки не відповідають пошуковим запитам користувачів, які
задають пошуковим системам гранично чіткі і однозначні запити.
Порівняймо такі заголовки «Перехід на ІР – найважливіше завдання телебачення»
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та «ІР-телебачення: перспективи та завдання IPTV» / «IPTV: перспективи» (видання «hiTech»). Очевидно, що найбільш ймовірний запит, який задасть користувач пошуковій системі
з приводу IPTV звучатиме лаконічно і найближче до останнього варіанту. Тому інтернет-журналісту, який хоче, щоб його матеріал ретельно «прочитала» пошукова система і знайшли потенційні читачі, слід бути максимально точним і лаконічним, дотримуватися «телеграфного»
стилю заголовків навіть у аналітичних матеріалах.
У поле цитати (та у сам текст також) рекомендується не менше трьох включень
ключових слів чи словосполучень. Наприклад, якщо йдеться про вищезгадане IPTV, то слід
вжити кілька синонімів – «ІР-телебачення», «телебачення по ІР» тощо.
У поле ключових слів вводяться ретельно визначені журналістом слова, які найточніше характеризують тематичну групу матеріалу, а також власні імена, що згадуються
у ньому (імена політиків, компаній, країн, населених пунктів тощо). Наприклад, у новині
«Порошенко, Путін, Меркель та Олланд зустрінуться 11 лютого» («Українська правда») містяться такі ключові слова «Порошенко, Путін, Росія, Донбас, Мінськ».
Такі засоби пошукової оптимізації лежать на межі з контентними засобами, які
також запропоновані Н. Керролом [4]. Вони полягають у тому, щоб розкрити тему широко і
точно, припускаючи, що ключові слова (контент) підійдуть алгоритмам індексації пошукової
системи, і рейтинг сторінки виросте через конкретні пошукові фрази. Така стратегія спирається на припущення, що слова автора тексту збігатимуться з пошуковими фразами, які
вживають користувачі. Якщо автор тексту має ті самі інтереси і фонові знання, що й цільова
аудиторія, то це буде високоефективною стратегією пошукової оптимізації.
Отже, врахувавши текстові засоби пошукової оптимізації, які можна ефективно використовувати у журналістській роботі, можна сформулювати такі рекомендації для роботи
інтернет-журналістів:
1. Слідкувати за статистикою та змінами популярності ключових слів у тематичній сфері, в якій працює журналіст, щоб бути у курсі останніх тенденцій та використовувати
ці слова.
2. Насичувати складові частини текстів журналістських творів потрібними ключовими словами.
3. Пропонувати читачам унікальний контент, який спирається на їхні інтереси та
фонові знання.
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Жанрова система української радіореклами: специфіка усних комерційних
повідомлень у різні періоди
Реклама наразі набула статусу одного з помітних компонентів масової культури:
комерційні тексти формують моделі поведінки та стилю життя. Реклама чинить потужний
вплив на масову свідомість, нав’язуючи нові цінності та пріоритети споживачу. Цим пояснюється інтерес науковців до комерційних повідомлень – їх вивчають філологи, політологи, соціологи, фахівці із соціальних комунікацій тощо. Проте українська радіореклама
наразі лишається малодослідженою – нових розвідок щодо специфіки усного рекламування
порівняно небагато.
Підґрунтя нашої роботи склали наукові джерела двох типів: розвідки на межі
культурології та комунікативістики (автори – В. Березін, Н. Больц, Л. Землянова), які допомагають схарактеризувати аудіорекламу як соціокомунікаційне явище [1–3], та розвідки з
історії реклами, автори котрих (Є. Ромат, Т. Старьєв) у своїх роботах виокремлюють етапи
розвитку аудіореклами від Античності до сьогодення та розглядають особливості рекламних
повідомлень в різні часи [4–7].
За століття розвитку усної форми рекламування товарів та послуг комерційні
повідомлення зазнали чималих змін. Зокрема, з`явилися нові технічні засоби поширення
реклами, змінилися принципи привертання уваги аудиторії, набули популярності нові жанри аудіореклами.
Мета нашої роботи – проаналізувати етапи розвитку жанрової системи української
радіореклами на матеріалі комерційних повідомлень. Об’єктом дослідження є аудіорекламні
тексти, створені за період від Середньовіччя до сьогодення. Завдання роботи – визначити
жанрову специфіку вітчизняних комерційних аудіоповідомлень та тенденції розвитку
усної реклами.
Розвиток жанрової системи української аудіореклами можна поділити на такі етапи: 1) усні форми рекламування до виникнення радіо; 2) радіореклама в Радянському Союзі;
3) радіорекламні повідомлення 90-х років XX ст.; 4) сучасна реклама на радіо – комерційні
повідомлення, створені за перші півтора десятиріччя XXI століття [3–6].
Усна форма рекламування товарів почала функціонувати ще до появи радіо – за
часів античності, в Середньовіччі вона поширилася та набула популярності, а її носії (глашатаї, рознощики, зазивачі) не лише інформували, але й розважали публіку на ярмарках.
Продавці часто рекламували свій товар у віршованій формі, усні повідомлення відрізнялися
простотою та гумором.
Наприкінці XIX ст. було винайдено радіо, а за двадцять років з’явилися перші
радіорекламні повідомлення в США. Основним типом радіореклами того часу було спонсорство. Зазвичай для просування товару обирався жанр інформаційного повідомлення –
воно зачитувалося диктором у прямому ефірі [4].
Рекламні радіоповідомлення в радянські часи креативністю не відрізнялися та характеризувалися однотипністю і стереотипністю, були схожі на газетні оголошення. У них
досить докладно розповідалося про переваги рекламованого товару чи послуги, диктори
промовляли повільним вкрадливим голосом, що зумовило чималий хронометраж – одне
оголошення могло лунати понад дві хвилини. Аби не втратити увагу слухача, рекламні тексти часто виголошували на два голоси – чоловік та жінка, що додавало динамічності та
урізноманітнювало звукоряд.
Іншою стала реклама в незалежній Україні. В 90-ті роки ХХ ст. була сформована
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рекламна справа як самостійна галузь діяльності, а головними каналами розповсюдження
радіореклами невдовзі стали FM-станції.
За роки незалежності України система радіорекламних жанрів стала розгалуженішою, зараз в ефірі популярними є такі жанри, як радіосценка, рекламний вірш, рекламна
пісня, рекламне оголошення, рекламне звернення.
Радіосценка належить до великих жанрових форм. Зазвичай рекламне повідомлення в цьому жанрі триває 30–40 секунд – це оптимальний час, який дозволяє розгорнути певну
сюжетну лінію та втримати увагу слухача. У текстах цього жанру часто використовується
інтертектуальність, яка відсилає до одвічних тем: конфліктів батьків та дітей, чоловіків та
жінок тощо. Також радіосценка може відображати типову побутову ситуацію. Радіосценкам
притаманне використання лексики та синтаксичних конструкцій, властивих розмовній мові.
Жанр радіосценки володіє сильними можливостями впливу на масову свідомість,
оскільки він, як зазначають дослідники, є найкреативнішим серед жанрів радіорекламних
текстів. Він створює ілюзію присутності слухача на події, відображає знайомі реципієнту
життєві ситуації і, відповідно, є найбільш психологічно наближеним до нього. Саме в цьому
жанрі втілюються одвічні конфлікти та бінарні опозиції. Ефект наближеності досягається
завдяки розмовним конструкціям, які використовуються в діалогах.
Рекламний вірш – це римоване звернення до реципієнта. Головною перевагою жанру є те, що віршовані тексти привертають увагу та гарно запам’ятовуються завдяки незвичайності мовного оформлення. Проте вони характеризуються невисокою художньою якістю:
«На жаль, авторів не завжди назвеш взірцем таланту у складанні віршованої реклами, але
доброзичливий, жартівливий тон її за наявності відповідних поетичних даних може “грати”
на користь рекламі», – зазначає Марія Фурдуй [7].
У рекламному зверненні використовується пряме звертання до слухача, яке має
створити ілюзію розмови та уявного наближення до реципієнта. У текстах цього жанру лунає
питання або пропозиція, а рекламований об’єкт постає універсальним механізмом вирішення проблеми, зняття психологічної напруги.
Рекламне повідомлення – це мала за розміром жанрова форма, тексти якої відрізняються простотою, за будовою нагадуючи друковану рекламу. З погляду креативності та
образності це найпримітивніший жанр радіореклами, порівняно рідко використовуваний у
сучасному українському медіапросторі.
Максимально органічним з огляду на специфіку радіокомунікації є жанр рекламної
пісні, оскільки на сучасних FM-станціях саме музика та пісні наповнюють більшу частину
ефіру. Крім того, експериментально доведено, що вимовлене слово запам’ятовується краще
за написане, а співучо інтоноване ще більше привертає увагу та залишається в пам’яті. Перевага цього жанру також полягає в більшій емоційності, що сприяє привертанню уваги та
робить рекламну пісню легкою для запам’ятовування [5, с. 155].
Є два шляхи створення рекламних пісень, які широко використовуються у світовій
практиці. Перший – це експлуатація відомих популярних мелодій та їхня перетекстівка.
Другий шлях – це створення оригінальних мелодій. Він складніший і пов’язаний з участю
у процесі створення реклами композитора. Парадокс полягає в тому, що не треба створювати щось оригінальне, неповторне та повноцінне. Вигадати нову мелодію важко саме тому,
що гарантією запам’ятовуваності стає простота на невибагливість. Слухач підхопить нову
мелодію у випадку, якщо вона спиратиметься на інтонаційні стереотипи, які добре відомі
масовій аудиторії [4, с. 153–154].
Переваги цього жанру – у більшій емоційності порівняно з іншими жанрами. Це
сприяє привертанню уваги та робить рекламну пісню легкою для запам’ятовування. Властивість окремих мотивів репрезентувати ціле дозволяє одному, нехай випадково почутому,
фрагменту музики навіть без тексту реконструювати увесь смисловий ряд, включаючи механізми пригадування, що для ефективності рекламного повідомлення дуже важливо.
У сучасній радіорекламі є тенденція до поєднання жанрів і появи нових. Так,
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спостерігається виділення в окрему форму самореклами радіостанцій. У дослідженнях
радіорекламних жанрів ми користуємося визначенням, що жанр – це синтез характерних
особливостей змісту і форми, відносна сюжетно-композиційна сталість. Самопрезентація
підходить під це визначення: змістовною особливістю цього жанру є постійний об’єкт рекламування – радіостанція, можна констатувати й відносну сюжетно-композиційну сталість – це
лаконічні повідомлення, які відрізняються динамічністю, завжди наголошуючи на специфіці
й винятковості радіостанції.
Вище ми зазначали, що існує тенденція до виділення самореклами радіостанцій
в окремий жанр (згідно визначення, яким ми користуємося: жанр – це синтез характерних
особливостей змісту і форми, відносна сюжетно-композиційна сталість). Самопрезентація
підходить під це визначення: змістовною особливістю цього жанру є постійний об’єкт рекламування – радіостанція, можна констатувати й відносну сюжетно-композиційну сталість (це
короткі, лаконічні повідомлення, які відрізняються динамічністю). Завжди наголошується на
особливостях, винятковості певної радіостанції, причому такі акценти розставляються за допомогою влучно підібраних двох-трьох слів або вдало побудованого речення. Самопрезентація здійснюється каналами для того, аби популяризувати власну станцію, наголошувати на її
відмінностях від інших. Зазвичай за тоном, музичним наповненням, використаною лексикою
самопрезентація гармонує з форматом тих пісень, які лунають в ефірі. Зважаючи на всі ці
особливості, на нашу думку, можна стверджувати, що на сьогодні самопрезентація каналів –
це окремий жанр радіореклами, який має свої жанрові особливості.
Проаналізувавши рекламні повідомлення різного часу можемо зробити висновок:
аудіорекламі притаманна певна традиційність: як давні, так і сучасні комерційні повідомлення характеризуються емоційністю, образністю, простотою. За століття змінилася мова
радіореклами – повідомлення стали жвавішими, коротшими, у текстах усе більше використовується розмовна лексика, виникла тенденція до створення нових жанрів та поєднання
різних форм в одному повідомленні.
На відміну від давніх повідомлень, головною метою яких було продати товар, наразі реклама ще й впливає на світогляд аудиторії, на систему загальнокультурних цінностей.
Як явище масової культури сучасна радіореклама не лише підказує стандарти поведінки в
тій чи іншій ситуації, а й значною мірою визначає світоглядні та морально-етичні параметри
суспільства.
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Іміджологія у системі соціального інжинірингу:
технологічні основи конструювання іміджу
Активне дослідження соціальної комунікації та соціальнокомунікаційних технологій з позицій соціальної інженерії свідчить про ті світоглядно-методологічні зміни, що
відбуваються у царині наукового пізнання. Соціальна комунікація як трансдисциплінарне
вчення демонструє новий погляд на людину у поєднанні (а не диференціації) її технічних,
гуманітарних/духовних та психофізіологічних реалізацій.
Наразі аналіз соціальної комунікації з позицій соціальної інженерії (як спроба універсалізувати та інтегрувати усі наукові студії про комунікацію) – підхід новий для
класичної наукової рефлексії. Тому такий гносеологічний досвід перебуває ще на етапі утвердження, становлення та методологічного оформлення. Показовою є думка В. Різуна: “Статус інженерного вчення не принижує соціальні комунікації, але однозначно надає їм статусу
ремесла, професійної діяльності, фахівці якої виступають у ролі комунікаційних технологів
(комунтехнологів), соціальних інженерів. Таким чином, вчення про соціальні комунікації
належить до таких вчень, як радіотехніка, кораблебудування, машинознавство тощо, які на
пострадянському просторі мають статус технічних наук” [1, с. 10].
Поняття “інженерія” є методологічною (а також вербально-семантичною) універсалією, що позначає репродуктивну інтелектуальну (раціональну) діяльність людини, засновану на наукових знаннях та практичному досвіді, метою якої мають стати позитивні зміни
у всій соціальній системі. Інженерія є зоною бажаної, проектної дійсності. Саме тому її
стрижнем є технологічність як поступовий (поетапний), цілеспрямований й, обов’язково, результативний процес. Соціальна комунікація в умовах глобалізації інформаційного простору
стала чи не найважливішим інструментом соціальної інженерії, результат якої – створення
суспільства нового типу.
Ю. Рєзнік ще у 90-х рр. ХХ ст. вказував на дві тенденції при визначенні сутності соціальної інженерії: по-перше, організаційні структури, створювані у процесі соціоінженерної
діяльності, покликані регулювати людську поведінку й контролювати її. У цьому контексті,
зазначає дослідник, соціальна інженерія – різновид управлінської діяльності соціологів,
психологів та інших спеціалістів разом з керівниками підприємств та організацій. По-друге,
соціоінженерна діяльність реалізується за допомогою спеціальних засобів, методів, технологій, що створюються та використовуються для вирішення соціальних проблем, адаптації
соціальних груп й інститутів відповідно до змінюваних умов [2, с. 90].
Тому аксіомою сучасного мислення вважаємо функціонально спрямовану формулу:
“соціальна комунікація/інформація → зміна ціннісних орієнтацій суспільства → когнітивні трансформації масової свідомості → перебудова суспільної поведінки → створення нового суспільства”.
У сучасній науці активно вживається термін “інжиніринг”, що також має статус
універсального методологічного поняття, оскільки використовується в соціології, економіці, іміджології, безпекознавстві, політології на позначення практичної дії. У найширшому
розумінні – це діяльність із надання інженерно-консультаційних послуг стосовно створення
промислових об’єктів, а також об’єктів соціальної інфраструктури.
Принциповим у ході нашого дослідження є визначення інжинірингу як галузі людської інтелектуальної діяльності, дисципліни, професії, завданням якої є застосування досягнень науки, техніки, використання законів і природних ресурсів для вирішення конкретних
проблем, цілей і завдань людства.
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Прикладом соціоінжинірингу можна вважати іміджологію – інноваційну науково-технологічну дисципліну людинознавчого спрямування, що інтегрувала у собі множину
гуманітарних, мистецтвознавчих, технічних та природничих студій та іміджмейкинг як
практичну реалізацію технології конструювання особистості. Місія іміджології – допомогти людям компактно та майстерно використовувати напрацьовані упродовж віків методики
ефективної самопрезентації у повсякчасних життєвих інтеракціях, набути морально-психологічної впевненості у діловому спілкуванні, осягнути власне тіло як неповторну й унікальну
модель та першооснову власної творчості. В іміджології кожна людина – це насамперед персона, особистість, індивідуальність, яка володіє величезним потенціалом візуалізації свого
внутрішнього Я.
У культурі постмодерну категорія візуальності стає ключовою. Саме вона трансформувала погляд сучасної людини на світ і на саму себе, детермінуючи технологічний або
структурний процес бачення. Дослідники наголошують, фотографічний та кінематографічний типи художнього мислення, намагаючись подолати межі мови, здійснили спробу визначити всю реальність як реальність оптичну, візуальну. Показово, що такий оптичний фокус
буття зорієнтував мислення та поведінку пересічної людини. Сучасна особистість, постійно
перебуваючи у віртуальній та медійній реальності, вдається до візуальних “стратегій Я-проектування”. Імідж став можливим шляхом для відновлення людиною власної цілісності, для
своєрідної гри зі своїм єством, для виходу за межі своєї індивідуальності.
Безумовно, інтенсифікація комунікативних процесів у сучасному суспільстві
вимагає від особистості значних психологічних й інтелектуальних ресурсів в управлінні
враженням про себе та у формуванні власного іміджу як необхідного елементу успішної
самореалізації. Саме тому сьогодні затребуваною є професія іміджмейкера – спеціаліста
(консультанта) з іміджу, що володіє ефективними технологіями іміджування. Необхідність
цієї професії зумовлена передусім новим соціально-культурним, економічним та політичним
форматом українського суспільства та феноменом вільної конкуренції у всіх сферах життя людини та структурах суспільства – від конкуренції між людьми, колективами людей до
конкуренції між підприємствами, організаціями, товарами та послугами. У таких ринкових
відносинах особистість намагається заявити про себе, залишити приємне враження, запам’ятатися через свій індивідуальний імідж. Останній ми розглядаємо як зовнішній публічний
образ людини, що відповідає певним соціальним очікуванням.
Зазначимо, виховання конкурентоспроможної особистості – наріжний камінь Болонської системи вищої освіти. На часі напрацювання теоретико-методологічних, прикладних та навчально-методичних позицій для підготовки фахівців у галузі іміджології. В основі
такої концептуальної бази лежить гуманістична ідея створення привабливого іміджу людини
шляхом актуалізації кращих особистісних характеристик та їх презентації через зовнішність
(габітус), поведінку, мовлення. Розкрити резерви індивідуальності можна тільки через актуалізацію потреби у внутрішньому та зовнішньому самовдосконаленні. Програма підготовки
майбутніх іміджмейкерів має бути орієнтованою на успіх – ключовий принцип, базова категорія їх професійної діяльності та результат іміджування.
Іміджмейкер – це універсальний професіонал, який повинен вільно володіти знаннями у сфері психології (задля створення сприятливих умов гармонійного розвитку особистості та усунення протиріч між внутрішнім світом людини і його візуалізацією), соціології
(задля ефективного моделювання образу особистості у контексті соціальних очікувань та
специфіки соціальної перцепції), костюмології (задля формування індивідуального стилю
в одязі, здатного виокремити особистість у натовпі), кольорознавства (задля установлення
кольорової гармонії з біологічною константою людини) і т. ін. Така багатогранна професійна робота з людським матеріалом здатна спричинити зміни у ставленні особистості до себе
як невичерпного потенціалу творчих можливостей та трансформацію самого суспільного
конструктору.
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Медіаресурси представлення іміджу професій молоді
Медіа як потужний когнітивний ресурс для масової та індивідуальної свідомості
відіграє неабияку роль у формування картини світу, при чому як індивідуальної, так і всього
соціуму. Дане твердження є актуальним і для ситуації професійної орієнтації, адже медіазасоби, поряд із персональним спілкуванням, впливом батьків та знайомих, є потужним
елементом побудови знання про світ професій та конкретні спеціалізації. Метою нашого
дослідження є виявлення та аналіз реальних медіаресурсів представлення іміджу професій
молоді. Серед основних завдань – актуалізація та систематизація медіазасобів як репрезентантів професійного іміджу та аналіз їх виражальних можливостей, а також виявлення потенційних іміджевих ресурсів для презентації фаху.
Джерельною базою нашого дослідження можуть слугувати праці дослідників щодо
ролі медіа у розвитку особистості взагалі (Брайант Д. та Томпсон С., Вакуленко О., Москаленко В., Бутиріна М.) та молоді зокрема (Комарова Н., Романенко Н., Романишин Е., Турок
К.), що в переважній більшості присвячені виявленню та профілактиці негативних впливів
ЗМК. Серед розглянути нами ресурсів не виявилося праць, конкретно присвячених ролі медіа
та вибору медіазасобів при формуванні та просуванні іміджу професій серед молодіжної
спільноти. Зважаючи на цей факт, а також на актуальність подібного дослідження в контексті
сучасного поширення медіа, можемо говорити про практичну значущість та цікавість для
науки та практики нашої роботи.
Традиційним для сучасного журналістикознавства є поділ медіа на традиційні (телебачення, радіо, преса) та новітні (інтернет-ресурси різних типів). Ми спробували розглянути можливості кожної з цих груп у справі представлення та популяризації професій.
В контексті розгляду традиційних медіа слід одразу зазначити, що засоби масової
комунікації у переважній більшості не є джерелом спеціалізованої розповіді про специфіку
професій різного типу. Зміст інформації журналістських матеріалів, які складають основу
контенту цієї групи медіаресурсів, може стосуватися даної теми лише у контексті розкриття
характеру героя (що є представником певного фаху), розповіді про подію (відкриття відповідної спеціальності, випадок, що трапився на виробництві тощо), корпоративної інформації компанії, підприємства, організації і т.д. Саме розглядаючи контексти інформативних,
аналітичних та публіцистичних повідомлень традиційних ЗМК різних за тематичною та
оціночною направленістю можна виокремити окремі іміджеві характеристики професій,
рівень їх представленості у інформаційному просторі України та відповідно прогнозований
рівень популярності серед молодіжної аудиторії. Виключенням тут можуть бути спеціалізовані за професійним критерієм ЗМК, у яких актуалізується іміджева, аксіологічна складова
спеціалізованого контенту, формується образ фахової спільноти, презентується бачення та
роль її у суспільстві.
Окремою категорією контенту є реклама. Тут можливі два варіанти представлення
образу професіонала: а) цілеспрямована реклама фахового напрямку, яку подають переважно
вищі навчальні заклади в контексті просування своїх спеціалізацій, або ж фірми-роботодавці
при підборі персоналу (адже подібні рекламні оголошення репрезентують вимоги та запити
соціуму до професіоналів даного спрямування); б) реклама, яка експлуатує образ професіонали при позиціонуванні товарів та послуг (класичний приклад – «стоматолог говорить про
проблеми зубів»).
Проаналізувати комунікативні можливості кожного із традиційних засобів масової
комунікації щодо популяризації професійних стандартів ми спробували на прикладі найбільш рейтингових ЗМІ за версією молоді міста Маріуполя, які визначилися в ході опиту150

вання старшокласників та студентів маріупольських навчальних закладів (опитано 200 учнів
у 2013 році). Так, найбільший попит серед опитаних мають: а) телебачення: «Новий канал»
(Україна) – 34%, «1+1» (Україна) та «ТНТ» (Росія) – по 23%, музичні канали – 10%; б) радіо:
«Kiss FM» – 26%, «Бест ФМ» – 25%, «Хит-ФМ» – 12%; в) преса: «Приазовский рабочий» –
14%, «Сериал», «Cosmopolitan» – по 7%, «Oops» - 5%, «Yes», «Натали», «Joy» – по 4%.
Серед телевізійних каналів, як бачимо, найбільшою популярністю користуються
такі, що позиціонуються як розважальні. Проаналізувавши наповнення їх телепрограми, можна спостерігати перевагу молодіжних серіалів, масово-популярних розважальних програм,
художніх фільмів, мультиплікаційних фільмів, музичних програм та шоу. Незначну частину
ефіру відведено під новини. Тут слід врахувати також те, що 48%респондентів взагалі проігнорували це питання – вони або не називали канал взагалі, або вказували, що не дивляться
телевізор. Розгляд зазначених програм з точки зору формування професійних стереотипів
показує, що відбувається значна цілеспрямована робота з популяризації професії ведучого
(і журналіста взагалі), співака, актора (переважно кіно), продюсерів, режисерів, останнім
часом ще й спортсменів. Представники названих професій позиціонуються як публічні люди,
про них говорять журналісти, а через них – і громадськість. Мистецька естетика кінофільмів
та телесеріалів також виявляється ефективною у процесі популяризації професійних стереотипів. Образи професіоналів тут зображуються в іміджево вигідних тонах, акумулюється
уявлення про визначні інтелектуальні, інтуїтивні, професійні вміння представників фахових
спільнот. Прикладами тут можуть слугувати серіали «Менты», «Каменская», «Солдаты»,
«Курсанты», «Доктор Хаус», «Інтерни» та под.
Визначними тенденціями функціонування радіопростору є розважально-інформативна спрямованість. Цільова направленість радіостанції визначається величиною формату,
відповідно до якого формується її музичний контент, суб’єктно-об’єктні особливості рекламних звернень, тематичне наповнення новин. Можливості радіо у ретрансляції професійних
іміджевих домінант та розповіді про світ професій зводяться до новинних складових, фахових програм нами не виявлено.
У названих респондентами періодичних виданнях «Сериал», «Cosmopolitan»,
«Oops», «Yes» професіональна складова зводиться знову ж таки до популяризаторського
висвітлення представників масовокультурного фаху, орієнтацію на споживацький тип мислення та на кінцевий результат діяльності без опису її процесу.
Серед прогнозованих та невикористаних у зазначених медіаресурсах виражальних
іміджевих можливостей можна у якості прикладу назвати наступні: а) реалізація спеціалізованих профорієнтаціних проектів (програм, рубрик тощо) з часовою прив’язаністю (наприклад, в період підготовки до зовнішнього незалежного тестування та в період вступної
кампанії); б) організація постійних медіапроектів інформаційно-рекламного типу із залученням представників середніх та вищих навчальних закладів, у яких подавалася б розповідь
про специфіку фаху та реальні можливості та осередки його опанування; в) реалізація у вже
функціонуючих молодіжних проектах іміджевих «професійних» компонентів (запрошення
гостей-професіоналів у різних галузях в студію), зараз подібна практика існує, проте запрошені гості не охоплюють весь спектр професійних напрямків та інші можливості.
Автор порталу «Телекритика» подає наступне визначення поняття «нові медіа»:
«класичне визначення всіх типів переказу інформації, що може розповсюджуватися мережею
інтернет, а також соціальні мережі» [6]. Популярність on-line комунікацій з кожним роком
зростає, зважаючи на їх значний технологічний розвиток та здешевлення інтернет-послуг.
Проте молодь, що навчається, використовує інтернет у вузько направлених цілях, ще не опанувавши всіх можливостей всесвітньої мережі. Найпопулярніші серед молоді сайти призначені для розваг та навчання, відображаючи основу стилю їх життя. Окрім розваг, проте, сайт
«Vkontakte.ru» у деяких своїх проявах може використовуватися для популяризації професійних концептів – тут створено безліч професійних груп, що дають можливості спілкуватися,
поглиблювати професійні знання, при чому момент анонімності та міжконтинентальності
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розширює бачення юнаками професій та шляхів подальшого їх опанування та вдосконалення. Звичайно, присутні у такій масовості та демократичності й негативні моменти, як наприклад, створення професійних груп непрофесіоналами, викривлення бачення вітчизняного
ринку праці та умов професійної освіти та становлення через спілкування із зарубіжними
представниками фаху тощо. Пошукові сайти відкривають шляхи професійного становлення
через свою універсальність та всеохопність інформаційного простору планети, проте знову
виникає проблема правдивості інформації та активності сайтів, на які подається посилання.
До того ж, універсальністю, багатофункціональністю та всеохопністю нових медіа детермінується наявність у них як об’єктивного, нейтрального контенту (новини, он-лайн версії
традиційних ЗМК), так і великої кількості суб’єктивних виступів щодо професій, таким чином відбувається певне викривлення професійної картини світу реципієнта.
Серед виявлених нами інструментів нових медіа у справі представлення іміджу
професій можна для прикладу назвати такі: а) он-лайн версії традиційних медіа з дещо
розширеними можливостями; б) професійні групи в соціальних мережах; в) інтернет-присутність вищих навчальних закладів, а також спеціалізованих підприємств (офіційні сайти,
соціальні мережі, включеність в електронні каталоги тощо) з презентацією своїх спеціалізацій та вакансій; г) сайти з працевлаштування та пошуку роботи з описом затребуваних вимог
до кандидатів визначених професій; д) спеціалізовані профорієнтаційні сторінки, вкладки на
освітніх, психологічних сайтах тощо, де подаються рекомендації щодо вибору професій та їх
переліки; е) наукові, науково-практичні праці з дослідження заданого питання тощо.
Отже, мережа медіазасобів формування та представлення образу сучасного світу
професій досить широка, багатофункціональна та різноманітна за засобами вираження. Проте сучасні ресурси не використовуються цілеспрямовано для формування професії взагалі,
а лише в контексті іміджевого просування конкретної організації, фірми, установи, навчального закладу. Сьогодні можемо спостерігати спроби цілеспрямованого формування іміджу
військового, проте він більше контекстний, визначений ситуацією, а не суспільними запитами. У якості подальшого напрямку дослідження можна назвати вивчення та практичні пораді
щодо досі невикористаних медіазасобів формування іміджу професій, таким чином можна
сподіватися на удосконалення роботи у заданому напрямку.
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