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вобода преси є одним з найбільших здобутків 
людства. Прийнято вважати, що основи сво-

боди преси одним з перших обґрунтував великий 
англійський поет Дж. Мільтон. Він був також 
активним політичним памфлетистом свого часу.
Пік його творчості припав на епоху Англійської 
революції. Після революції в Англії цензура була 
фактично скасована, але в 1643 р. Довгий парламент 
запровадив сувору цензуру. Не звертаючи особливої 
уваги на це, Дж. Мільтон випустив один зі своїх 
памфлетів, за що зазнав переслідувань у судовому 
порядку. Це стало безпосередньою причиною його 
знаменитих роздумів про свободу преси під назвою 
«Ареопагетика (Промова до англійського парламен-
ту про свободу друку)» (1644) [1]. 

Дж. Мільтон пристрасно закликав парламент 
ска сувати цензуру, а аргументи, які він при цьому 
наводив, були вбивчими для ідей обмеження сво-
боди преси. Власне, він виступав тільки проти 
частини закону про пресу, яка стосувалась цензу ри: 
«жодна книга, памфлет чи газета віднині не можуть 
бути надруковані інакше, як після попе ред нього 
перегляду і схвалення певних осіб чи при найм ні 
однієї з осіб, для цього призначених». Дж. Мільтон 
доводив, що мети цензурних положень неможливо 
досягти: «цей закон ні краплі не допоможе зни-
щенню спокусливих, революційних і наклепницьких 
книг, – для чого він головним чином і був 
створений». Навпаки «цей закон насамперед відніме 
енергію у всіх учених і послугує гальмом істини, не 
лише тому, що позбавить вправ і при тупить наші 
здібності відносно вже наявних знань, а й тому, 
що він затримає і зменшить можливість подальших 
відкриттів у духовній та світській сферах» [1].

Шкоду цензури Дж. Мільтон підкреслював 
таким енергійним порівнянням: «убити хорошу 
книгу означає майже те саме, що вбити людину: 
хто вбиває людину, губить розумну істоту, подобу 

Божу; той же, хто знищує хорошу книгу, вбиває 
сам розум, вбиває образ Божий ніби в зародку. 
Багато людей власним життям лише обтяжують 
землю; хороша ж книга – дорогоцінний життєвий 
сік творчого духу, набальзамований і збережений 
як скарб для наступних поколінь. Воістину, 
ніякий час не може відновити життя – та в цьому, 
можливо, і немає великої втрати – і довгі віки часто 
не здатні поповнити втрати знехтуваної істини, 
втрата якої приносить шкоду цілим народам. Тому 
ми повинні бути обережні, переслідуючи живі 
праці громадських діячів, знищуючи визріле життя 
людини, накопичене і збережене в книгах; в іншому 
разі ми можемо вчинити своєрідне вбивство, інколи 
піддати мучеництву; якщо ж йдеться про весь наш 
друк, – то своєрідному поголівному побиттю, яке 
не обмежується просто умертвінням життя, але 
вражає саму квінтесенцію, самий подих розуму, 
вражає безсмертя раніше життя» [1]. 

Дж. Мільтон вважав, що навіть «шкідливі» кни-
ги не можна знищувати «без шкоди для знання і 
ґрунтовності диспутів». При цьому ідеї знищити 
взагалі неможливо, адже вони, загалом, проникають 
до людей через міжособистісну комунікацію, обми-
наючи пресу. Цензуру, на думку автора «Ареопа-
гетики», можна порівняти з людиною, яка, бажаючи 
зловити ворон, закрила ворота свого парку. 

Крім того, Дж. Мільтон закликав довіритись муд-
рості людській: «мудра людина, на кшталт доброго 
металурга, може вимити золото з найпаскуднішої 
книги як зі шлаків, дурень же залишиться дурнем 
і з найкращою книгою, і без неї» [1]. Таким чином, 
немає жодної підстави позбавляти мудру людину 
переваг його мудрості, намагаючись відсторонити 
від дурня те, що не применшить глупоти. 

Водночас Дж. Мільтон визнавав, що частина дру-
кованої продукції може нести загрозу суспільству. 
Але боротись із цією загрозою можна лише за 
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допомогою обмежень етичних: «неписані…, непри-
му сові закони доброчесного виховання, релігійної 
та громадянської культури».

Дж. Мільтон набагато випередив свій час. Його 
головна теза – людина вільна, а воля – це дар 
Божий. І ніхто не має права позбавляти її цієї 
свободи. Для свідомої свободи дій людина повинна 
мати знання. Вона може здобути знання з будь-
якої посудини, буде вона з поганою чи хорошою 
водою. Так, людина може помилитись і зазнати 
поганого впливу. Але винна в цьому буде людина, 
а не та інформація, з якою вона ознайомилася. 
Заборона ж іншим людям ознайомлюватись із цією 
інформацією завдасть непоправної шкоди знанням 
і свободі дискусій.

Інший видатний теоретик свободи преси Дж. 
Мілль жив через 200 років після Дж. Мільтона. 
Як і Дж. Мільтон, Дж. Мілль вважав свободу пре-
си складовою частиною свободи людини загалом, 
зокрема свободи громадянської та суспільної. У 
трактаті «Про свободу» (1859) він досліджував 
«властивості й межі тієї влади, яка може бути 
справедливо визнана суспільством над індивідом» 
[2]. Причому він досліджував не лише фізичний 
примус індивіда суспільством, а й моральний, у 
тому числі громадську думку. Основним принципом 
було визнано те, що люди можуть індивідуально чи 
колективно справедливо втручатись у діяльність 
індивіда лише заради самозбереження, тобто сво-
бода індивіда може бути обмежена лише для 
запобігання чи припинення дії, шкідливі для інших 
людей. Якщо йдеться про фізичне чи моральне 
здоров’я самого індивіда, то шкода, яку він собі 
завдає чи може завдати, не є достатньою причиною 
для втручання в його дії. Тобто нікого не можна 
примусити до дії чи бездіяльності на основі того, 
що так краще для самого індивіда.

І резюме: «Влада суспільства над індивідом 
не повинна простягатися далі того, наскільки дії 
індивіда стосуються всіх людей; у тих своїх діях, 
які стосуються його самого, індивід повинен бути 
абсолютно незалежним над самим собою, – над 
власними тілом і духом він повний господар» [2]. 
Це є сферою індивідуальної свободи.

До неї належать свобода совісті, свобода дум ки, 
почуттів. Дж. Мілль вважав, що свобода вислов-
лювати й публікувати власні думки підлягає іншим 
умовам, ніж індивідуальна свобода. Насправді, для 
індивіда вона нерозривно пов’язана зі свободою 
думки й повинна регулюватись так само, тобто ним 
самим.

Дж. Мілль вважав, що «не вільне те товариство, 
хоч яка його форма правління, в якому індивід не 
має свободи думки і слова, свободи жити, як хоче, 
свободи асоціації, – і тільки те суспільство вільне, 
в якому всі ці види індивідуальної свободи існують 
абсолютно і без відмінностей однаково для всіх 
його членів» [2].

Зі свободою думки нерозривно пов’язана сво-
бода говорити й писати.

Для Дж. Мілля було аксіомою те, що «свобода 
друку є одна з необхідних гарантій проти урядових 
репресій і утисків». При цьому народ не повинен 
терпіти, щоб влада накидала йому певні думки й 
вирішувала, які думки йому слід слухати, а які – 
ні. Таке відбувається, коли інтереси влади не 
збігаються з інтересами народу.

На думку Дж. Мілля, ніхто, у тому числі й 
сам народ, не має права обмежувати свободу ви-
словлювання думок. Такого права взагалі не існує.

Загальновідомий вислів Дж. Мілля: «Якби все 
людство за винятком одного індивіда було певної 
думки, а цей індивід мав протилежну думку, то і 
тоді все людство мало б не більше права змусити 
мовчати цього індивіда, аніж яке б мав і сам індивід 
змусити мовчати все людство, якби він мав таку 
можливість» [2]. Тобто не має значення, скільки 
людей дотримується тієї чи іншої думки. У разі 
порушень їхніх прав, якість дії буде однакова. Ця 
якість (дій, які порушують свободу слова) полягає 
в тому, що вони «становлять злочин стосовно 
всього людства, майбутніх і сучасних поколінь, а 
також стосовно тих, хто засвоїв би переслідувану 
думку, та стосовно тих, хто її відкинув». При 
цьому, «якщо думка правильна, то забороняти 
висловлювати її – значить забороняти людям знати 
істину і вийти з омани; якщо ж думка хибна, то 
перешкоджати вільному її висловленню – значить 
перешкоджати досягненню людьми не меншого 
блага, ніж у першому випадку, а саме: більш 
ясного розуміння істини і більш глибокої в ній 
впевненості, як це зазвичай має своїм наслідком 
усяка сутичка істини з помилковістю» [2].

Також Дж. Мілль наголошував, що «ми ніколи 
не можемо бути абсолютно впевнені, що думка, 
яку мали намір знищити, була хибною, а якби й 
були в тому певні, то знищення такої думку – це 
також зло» [2].

Дж. Міль сформулював чотири докази того, що 
свобода висловлення думок потрібна для розумо-
вого (а, відповідно, і матеріального) блага людей. 

Перший. Думка, яку відкидають, може бути 
істинною. Вважати інакше – значить вважати себе 
непогрішним.

Другий. Навіть якщо замовчувана думка помилко-
ва, вона може містити частину істини, і лише під час 
зіткнення різних думок можна визначити цю істину.

Третій. Якщо істинну думку заборонено 
оскаржувати й брати під сумнів у дискусії, то для 
більшості людей вона втрачає раціональність і 
перетворюється на упередження.

Четвертий. За браком можливості дискусії докт-
рини втрачають свій вплив на вчинки людей і 
перетворюються на хибні догми, які перешкоджають 
зародженню щирих переконань.

Саме на поглядах Дж. Мільтона і Дж. Мілля 

Іванов В. Ф. Свобода слова. Еволюція ідеї свободи думки
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побудована доктрина повернення до істини. 
Людина, група людей чи все людство може 
помилятись. Та за умови свободи висловлювань 
під час вільної дискусії істина все одно переможе, 
і люди повернуться до істинних поглядів. При 
цьому ніхто не знає, що є істина, а що – хиба, адже 
непогрішимих людей просто немає.

У галузі теорії журналістики широковідома 
робота трьох американських учених «Чотири теорії 
преси», написана у 1956 р. на замовлення відділу 
церковного й економічного життя Національної 
Ради Церков США. Її автори – відомі вчені Ф. 
Сіберт, Т. Петерсон та В. Шрамм. Двоє перших 
були професорами Іллінойського університету, а 
У. Шрамм – Стендфордського.

При першому ознайомленні здається, що в об-
ґрунтуванні основ своєї теорії автори використали 
цілком марксистський підхід, стверджуючи, що 
«преса завжди набуває форми і забарвлення тих 
соціальних і політичних структур, у рамках яких 
вона функціонує» [3]. Хоча в самому обґрунтуванні 
теорій видно, що це не так. І справа навіть не 
в системності доказів. Якщо К. Маркс і його 
послідовники насамперед досліджували економічну 
детермінанту, то американські вчені, погляди яких 
ми розглядаємо, – політичну (перш за все проблеми 
соціального контролю). Вчені, які писали книжку, 
безумовно, перебували під впливом американської 
школи структурного функціоналізму й діяли в 
межах її традицій.

Американські дослідники вважають, що 
дві основні теорії преси склалися вже в епоху 
Ренесансу, а інші дві – тільки модифікація перших.

Найстаршою теорією (часів пізнього Відрод-
ження) є авторитарна. Передумовою її виникнення, 
на думку авторів, є те, що джерелом істини була 
невелика кількість мудреців, а не великі маси 
людей. Преса функціонувала зверху вниз, тобто 
просто інформувала аудиторію про думки й дії 
правителів. Видавець мав дозвіл на діяльність від 
влади і був повністю владі підзвітний. Звісно, при 
цьому функції контролю за діями влади не було. До 
середини XVII ст. вважалося, що преса відповідає 
перед владою за своє утримання. Ця модель най-
більш географічно та історично поширилася, вона 
була прийнята майже «мимовільно» при досяг нен-
ні спільнотами певного рівня соціального й техніч-
ного розвитку. Ця модель діє в багатьох державах, 
причому зберігає вплив і там, де теоретично влада 
від неї начебто відмовилася на користь лібер таріан-
ської моделі. До теоретичних основ авто ритарної 
теорії Ф. Сіберт (а саме він є автором частин, 
присвячених авторитарній і лібер таріанській тео-
ріям) зараховує ідеї Платона та Макіавеллі. До 
авторитарної моделі належить і фашистський авто-
ритаризм. Автор ілюстрував її такою цитатою з 
«Mein Kampf» А. Гітлера: «Вся пропаганда має 
бути дохідливою, і її інтелектуальний рівень має 

бути підлаштований до рівня сприйняття найменш 
інтелектуального з тих, кому вона адресована.Та ким 
чином, висота розумового напруження по винна бути 
знижена пропорційно чисельності мас, які вона має 
охоплювати ... Здатність мас до сприй няття дуже 
обмежена, і їхня здатність ро зу міти дуже мала». 
Звертає на себе увагу, що аналогічні заклики та 
дії щодо зниження інтелек туального рівня медійної 
продукції роблять прихи льники масової преси, які 
наголошують, що широке охоплення аудиторії 
мож ливе тільки за примітивізації інтелектуального 
рівня контенту.

Необхідно зазначити, що прихильниками авто-
ритарної моделі преси були Т. Гоббс, Ж.-Ж. Руссо, 
Г. Гегель. Т. Гоббс вважав, що влада об’єднує 
громадян і дає гарантії безпеки. Тому громадяни 
повинні добровільно відмовитися від частини своїх 
прав на користь держави. При цьому неприпустимі 
особисті думки з приводу розумності дій влади, 
оскільки вона є найголовнішим велінням розуму. 
Ж. Ж. Руссо вважав, що цензурні обмеження 
необхідні через низький рівень культури й низькі 
спонукання авторів. Він порівнював друк з без-
тур ботною і безвідповідальною дитиною, яку має 
обмежувати кримінальне законодавство. Авторитар-
ні тенденції були закономірні в поглядах Г. Гегеля 
і поєднувалися з його ідеалом сильної монархії. 
Індивід повинен бути поінформований про проб-
леми суспільства лише як член своєї спільноти, 
а свобода говорити повинна супроводжуватися 
свободою заборони в ім’я розумних державних 
інтересів [4, 39–41].

Ф. Сіберт досліджував також і авторитарні 
системи контролю. Авторитарні уряди зазвичай або 
самі безпосередньо керували мас-медіа, або давали 
право на ведення медійної діяльності лоя льним 
громадянам, та в кожному разі тісно конт ролювали 
медіазасоби. Але основним способом було видання 
«офіційної» державної преси. Таким воно й зали-
шається в усіх авторитарних державах. Іноді 
застосовувалась пряма цензура, тобто коли всі 
матеріали перед розповсюдженням мали отримати 
офіційний дозвіл на це. Поширеним методом конт-
ролю за пресою в авторитарних державах є також 
судові переслідування. До цього способу вдаються, 
якщо державні медіа та система ліцензування 
вияв ляються неефективними для контролю над 
контентом медіа. Ф. Сіберт наводить цікаву ци та ту 
з судового рішення, винесеного головним суддею 
суду королівської лави (існував до 1873 р. в Англії) 
Холтом: «Нам пропонують дуже дивну доктрину, 
коли стверджують, що спроба переконати народ 
у тому, що продажні люди погані правителі, не 
є наклеп, що кидає тінь на уряд ... Твердження, 
що управляти справами держави призначають про-
дажних чиновників, безумовно порочить уряд. 
Якщо не закликати людей до відповіді за навію-
вання народу поганої думки про уряд, то жоден 

Ivanov Valeriy. Freedom of speech. Development of the idea of freedom of thought
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уряд не зможе існувати. Всякому уряду абсолютно 
необхідно, щоб народ був про нього хорошої думки. 
Ніщо не може бути гірше для будь-якого уряду, 
ніж намагатися викликати вороже ставлення до 
того, як він веде справи. Це завжди вважалося 
злочином, і жоден уряд не може почувати себе 
впевнено, якщо за такий злочин не карати» [3]. 
На жаль, ці слова характеризують переконання 
не тільки англійського чиновника XVIII ст., 
а й багатьох сучасних служителів Феміди в 
авторитарних суспільствах.

Ще один непрямий метод контролю полягав у 
спеціальних податках на рекламу й наклади. У 
такий спосіб не лише зростала дохідна частина 
бюджету, а й зменшувався рівень незалежності 
преси. На Заході такі податки були скасовані ще в 
1861 р., але в деяких авторитарних країнах діють 
досі.

Ознакою авторитарної моделі преси є також 
існування дозволених і заборонених тем (або осіб) 
для висвітлення.

Цікаві передумови, які на думку американських 
дослідників, стали основою для переходу до лі-
бер таріанської моделі. Це «розвиток політичної 
демократії та релігійної свободи, розширення віль-
ної торгівлі та можливості подорожувати, пере хід 
до економіки вільної конкуренції та філософ ський 
клімат епохи Просвітництва» [3]. Як бачимо, вису-
нуто дуже строкатий набір різнопланових причин. 
Саме вони, як вважають автори «Чотирьох теорій 
преси», привели до зародження наприкінці XVII 
ст. лібертаріанської концепції. При цьому позиції 
людини й держави змінюються на протилежні. 
Від пасивної людини авторитарної концепції з її 
слухняністю владі та потребою в повчанні до 
активного індивіда, здатного самостійно відрізнити 
добро від зла й обрати свій життєвий шлях. 
Такому потрібна різноманітна інформація, і преса 
слугує «партнером у пошуку істини». Тут медіа – 
не інструмент влади, а засіб спостереження за нею. 
Тобто має бути свобода від владного контролю. Крім 
того, потрібен «вільний ринок ідей та інформації», 
щоб в людей була можливість порівнювати та 
обирати. І більшість, і меншість, і сильні, і слабкі 
повинні мати доступ до мас-медіа.

Теоретичною основою для лібертаріанської моде-
лі стали ідеї Д. Локка, Д. Мільтона і Д. Мілля. 
Прийнято вважати, що функціонування ліберта-
ріан ської моделі будується на припущеннях про те, 
що люди хочуть знати правду й керуватися нею, 
що єдиним шляхом до правди є вільний ринок 
конкурентних ідей і думок, що кожна людина не 
тільки має право на свою думку, а й може вільно 
висловлювати й обстоювати її. Право на свободу, 
зокрема свободу висловлювань, належить до при-
родних прав. Ці права є від народження, вони 
священні. Джерела лібералізму лежать в індивідуа-
лізмі, тобто визнанні людини вершиною соціальної 

дійсності. При цьому з’являється природна недовіра 
до всього, що індивідуалізм обмежує, у тому числі 
й до державної влади. А одне з основних завдань 
медіа якраз і виявляється в тому, щоб контролювати 
цю владу. Це перегукується з поглядами Д. Юма, 
який вважав, що в Англії свобода преси розквітла 
тільки тому, що республіканська половина владної 
верхівки тільки таким чином могла контролювати 
монархічну.

Теоретиком і практиком лібертаріанської теорії 
був Т. Джефферсон. Він був переконаний, у дусі 
Д. Мільтона, що якщо окремі громадяни можуть 
помилятися, то більшість прийме правильне рішен-
ня. Для цього індивіди повинні бути освіченими 
та поінформованими. Пресі як джерелу інформації 
для індивідів необхідна свобода від державного 
контролю. Функцією преси мало бути виховання 
особистості та нагляд за діями уряду. У своїй 
інавгураційній промові при вступі на посаду пре-
зидента США на другий термін Т. Джефферсон 
заявив, що якщо уряд не здатний витримувати на-
тиск критики, то він повинен піти. Показове й 
таке висловлювання Т. Джефферсона: «не може 
бути експерименту цікавішого, ніж той, який ми 
тепер намагаємося здійснити і котрий, як ми спо-
діваємося, закінчиться встановленням того факту, 
що людиною можуть правити розум та істина. Отже, 
наша мета полягає в тому, щоб залишити для неї 
відкритими всі шляхи до істини. Найефективніший 
з усіх досі знайдених шляхів – свобода друку. 
Ось чому ті, хто боїться розслідування своїх дій, 
насамперед закривають пресу. Твердість, з якою 
народ витримав минулі зловживання преси, 
розуміння, яке він виявив перед лицем правди і 
брехні, показує, що йому можна спокійно довірити 
слухати все, що істинно і хибно, і що він прийде 
до правильного судження. І тому я, звичайно, 
вважаю, що відкривати двері правді та зміцнювати 
звичку звіряти все розумом – значить створювати 
найефективніші кайдани, в які ми можемо закувати 
руки наших наступників, щоб не дозволити їм 
одягнути кайдани на народ за його власної згоди».

Тільки в ході тривалої боротьби суспільство від -
воювало для преси право критикувати дії влади та 
висвітлювати її діяльність. А істинність відомостей, 
що містяться в публікаціях, стала захистом від 
судових переслідувань тільки з середини XIX ст.

Тобто прихильники лібертаріанської моделі виз-
нають, що внаслідок плюралізму мас-медіа частина 
інформації, яку передають аудиторії, буде брехли-
вою, а частина думок – помилковими. Проте дер-
жава не має права обмежувати поширення того, 
що вважає брехливим або помилковим. Інакше 
вона матиме схильність придушувати критику на 
адресу влади (а також думки, які не є панівними). 
Індивіди повинні самі розібратися в тому, що 
правдиве, а що хибне, і відкинути все, що про-
тистоїть громадським інтересам. Навіть якщо тим 

Іванов В. Ф. Свобода слова. Еволюція ідеї свободи думки
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часово переможе помилкове судження, то внаслідок 
процесу повернення до істини, суспільство його 
згодом відкине. Повинен бути плюралізм думок, 
щоб висловлювався кожен, хто має що сказати, 
навіть якщо не всі думки будуть урешті-решт почуті. 
Видавнича діяльність повинна бути відкрита для 
всіх – і громадян держави, й іноземців – на основі 
ринкової конкуренції. Вплив держави потрібно 
вкрай мінімізувати. Контроль над зловживаннями 
медіа повинні здійснювати незалежні суди. 
Основний контроль над ідеями здійснюється 
завдяки процесу повернення до істи ни, а над мас-
медіа – завдяки вільній ринковій конкуренції. 
Навіть якщо це спричинить виникнення хаотичних 
процесів з негативними наслідками, вони більш 
прийнятні, ніж державне регулювання.

Таких принципів США дотримувалися навіть 
у воєнний час. Коли під час Другої світової 
війни Верховний суд прийняв рішення, що в 
разі усвідомленого прагнення чинити перешкоди 
воєнним зусиллям, дискусія є злочином, а її 
учасники можуть бути покарані, захисники 
свободи преси виступили проти. І після закінчення 
війни суд прийняв іншу формулу, яку спочатку 
запропонували судді Брандайс і Холмс. Холмс 
сформулював її так: «У кожному випадку питання 
полягає в тому, чи є вжиті слова такого характеру і 
вжиті вони в таких обставинах, що створюють ясну 
та наявну загрозу, що вони призведуть до реальних 
лих, яким Конгрес має право запобігти. Це питання 
безпосередності та ступеня загрози». Ця доктрина 
дістала назву критерію ясної та наявної загрози.

Преса теж зробила внесок у зміцнення ліберта-
ріанської моделі. У XIX ст. спочатку в агентст-
вах новин, а потім і в газетах перемогла «теорія 
об’єктивного репортажу», яку можна проілюст ру-
вати формулою «news not views». Цьому сприяла 
тенденція перетворення газет із засобу висловлення 
думок у засіб повідомлення новин. Тепер це стало 
професійною вимогою.

Д. Меррілл у своїх ранніх працях [5] об ґрун-
товував необхідність повної редакційної неза леж-
ності як умови справжньої свободи преси. При 
цьому моральна відповідальність медіа залежить 
від свідомості кожного журналіста як індивіда. 
Держава ж не повинна визначати відповідальність 
медіа, тому що вона позбавлена етичних цілей, 
а регулюється винятково законами. Д. Меррілл 
також відкидає професійний статус журналіста, 
тому що він веде до уніфікації практичної 
діяльності та до конформізму думок. Об’єктивність 
і чесність журналіста є індивідуальними якостями, 
які залежать тільки від нього самого. При цьому 
велику роль відіграє плюралізм, який сприяє 
виникненню різних думок і поглядів. В одній зі 
своїх робіт Д. Меррілл навіть заявляв, що Ради 
з питань преси й етичні кодекси становлять 
небезпеку для свободи преси, тому що є зовнішніми 

обмежувачами. Пізніше він відійшов від такого 
максималізму, а потім взагалі перейшов у табір 
прихильників теорії соціальної відповідальності. 
Сучасні прихильники лібертаріанської теорії з 
великим розумінням ставляться до ролі держави 
в розвитку медіа. Тепер це не тільки захист від 
зловживань, монополізації та розподіл частот, а й 
регулювання реклами, допомога для досліджень 
і навчання, непряма (пільгові тарифи або 
оподаткування) і навіть пряма (Франція, Північна 
Європа) допомога [6, 79–82].

У некомуністичних країнах у ХХ ст. 
лібертаріанська модель переродилася в нову форму, 
яку назвали теорією соціальної відповідальності. У 
40-х рр. ХХ ст. її принципи розробляла комісія на 
чолі з Р. Хатчинсом. На думку прихильників цієї 
моделі, захист від впливу влади вже не є гарантією 
доступу до медіа. Потрібні також обмеження впливу 
власників мас-медіа. Преса має бути соціально 
відповідальною, тобто стежити за представленням 
усіх основних позицій у суспільстві, щоб у людей 
було достатньо матеріалу для формування власної 
точки зору. Якщо преса сама не стане соціально 
відповідальною, то потрібен громадський орган, 
який їй допоможе. Як бачимо, відбувся своєрідний 
синтез лібертаріанської й авторитарної моделі. 
Від моделі вільного ринку інформації та ідей 
американські вчені простежують перехід до 
керованої, хоч і якимось громадським органом або 
самостійно, моделі. При цьому виникає складне 
питання, яке не стоїть перед лібертаріанською 
теорією: хто і за якими критеріями буде визначати 
справедливість доступу до медіа, те, які матеріали 
є соціально відповідальними, а які ні. Турбота про 
своєрідні обмеження вільного потоку інформації 
служить показником відмови, будемо сподіватися 
тимчасової, від ідей Д. Мілля і Д. Мільтона про 
те, що людина сама в змозі розібратися в питаннях 
добра і зла, і сама без патерналістської участі від-
по відальна за вибір свого шляху. 

С. Борисньов постарався узагальнити головні ар-
гументи засновників лібертаріанської теорії [7, 242]:

Джон Мільтон (техноло-
гіч на теорія): «Бог дав люди-
ні можливість читати, тому 
цен зура суперечить христи-
ян сько му способу життя»

Джон Локк: «Свобода преси 
є похідною від природних прав 
особистості, людина по винна 
ма ти право на вільне от ри ман-
ня та передачу інфор мації»

Єремія Бентам (концепція 
утилітаризму): «Найкращи-
ми є ті закони і уряди, які 
забез печують свободу і глас-
ність друку і тим самим роб-
лять щасливими більшість 
лю дей своєї країни»

Джон Стюарт Мілль:«Віль-
ний обмін думками між гро-
ма дянами дає можливість до-
сягти істини, тому необхідна 
відсутність будь-якої цензури 
і обмежень»

Т. Петерсон так визначив головне послання 
теорії соціальної відповідальності: «Свобода несе з
собою супутні зобов’язання, і преса, яка при нашій 
системі правління перебуває у привілейованому 
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становищі, зобов’язана мати відповідальність перед 
суспільством, виконуючи певні важливі функції 
масової комунікації в сучасному суспільстві. Тією 
мірою, якою преса визнає свої зобов’язання й 
засновує на них практику повсякденної роботи, 
лібертаріанська система відповідатиме потребам 
суспільства. Тією мірою, якою преса не бере на себе 
своїх зобов’язань, якась інша сила повинна стежити 
за тим, щоб основні функції масової комунікації 
були реалізовані». Як бачимо, залишаються 
нез’ясованими дві найважливіші умови: хто і на 
основі яких критеріїв буде вирішувати, правильні 
чи неправильні функції взяла на себе преса, і хто 
буде стежити за нею.

Теоретична основа цієї моделі діяльності мас-
медіа розроблена в книжках, випущених Комісією 
з питань свободи друку США після Другої 
світової війни. Це «Вільна і відповідальна преса» 
і «Свобода друку: контури принципу» (останню 
написав У. Хокінг, член цієї Комісії).

Прихильники моделі соціальної відповідальнос-
ті преси вважають, що мас-медіа внаслідок кон-
центрації та великого значення стали такими впли-
вовими, що вже самі становлять загрозу демократії. 
Отже, вони повинні або самоконтролюватися, або 
бути контрольованими з боку держави. Останнє, 
на думку більшості дослідників, загрожує виник-
ненню тоталітарних тенденцій.

У теорії соціальної відповідальності велику роль 
відведено усвідомленню журналістами своєї відпо-
ві дальності перед суспільством, а також різним 
журналістським етичним кодексам як засобу само-
організації. Таким чином, на думку вчених і прак-
тиків, медіа зможуть зробити свою роботу більш 
соціально орієнтованою і подолати кризу довіри та 
негативне ставлення з боку суспільства. При цьому 
ранні американські кодекси поведінки грішили 
тим, що розглядали людину як істоту незрілу, 
якою (її вихованням) можна і потрібно керувати.

Комісія зі свободи преси висунула п’ять вимог 
суспільства до преси. Перша – це «правдивий, 
вичерпний і вдумливий звіт про події дня, даний 
у контексті, який робить їх значущими». Тобто 
повідомлення медіа повинні бути точними й 
правдивими, факти повинні бути відокремлені 
від думок. Але Комісія вважає, що перша вимога 
передбачає не просто висвітлювати факт, а й 
повідомляти правду про факт. Мається на увазі, що 
медіа повинні оцінювати для аудиторії достовірність 
різних джерел і вибудовувати справжню картину в 
контраверсійних ситуаціях. Таким чином, ми знову 
спостерігаємо переконання в тому, що хтось, у 
цьому разі журналісти, мають право визначати, хто 
правий і хто винний, і подавати аудиторії таку свою 
думку як справжню картину того, що відбувається. 
Це становить значний відхід від лібертаріанських 
традицій. Друга вимога полягає в тому, що преса 
повинна бути «форумом для обміну зауваженнями 

та думками», тобто мас-медіа повинні розглядати 
себе як засіб суспільної дискусії. Потрібно подавати 
не лише ті погляди, яких дотримується видання, а 
й протилежні. Третя вимога полягає у створенні 
«представницької картини тих груп, які становлять 
суспільство». Тобто потрібно точно відображати 
соціальні групи, щоб уникнути негативних 
стереотипів. Четверта вимога полягає в тому, щоб 
«представляти і роз’яснювати завдання суспільства 
і його цінності», а п’ята – в забезпеченні «повного 
доступу до даних, отриманих за день».

У принципі, з більшістю з цих вимог преса 
по годилась, але Комісія вирішила, що ця фор-
ма льна згода не відображає практики роботи, і 
запропонувала три джерела поліпшення роботи 
мас-медіа: самі медіа, громадськість і уряд. Пресі 
поставлено завдання усвідомити свою відповіда-
льність перед суспільством. Громадськості слід 
зрозуміти, яка велика влада зосереджена у преси, 
на скільки преса погано дає раду зі своїми зобо-
в’язаннями перед громадськістю і, як наслідок, 
допомогти їй трьома способами. По-перше, радять 
некомерційним організаціям відкривати свої медіа, 
які працюватимуть на аудиторію, не залучаючи 
комерційні медіа. По-друге, навчальні заклади по-
винні підвищити якість підготовки, а також створи-
ти дослідні центри для медіакритики. По-третє, 
має бути створена громадська організація для 
оцінювання роботи медіа та повідомлення резуль-
татів громадськості. А уряд повинен заохочувати 
створення нових підприємств у сфері обміну інфор-
мацією, «приймати нові засоби захисту права, щоб 
виправити хронічні та явні зловживання свободою 
преси». Думаю, під останньою вимогою із задово-
ленням підпишуться всі диктатори, адже під виз-
начення «хронічні та явні зловживання свободою» 
можна підвести все, що завгодно. Але остання ре-
ко мендація ще «краща». Вона полягає в тому, що 
держава «може сама увійти в галузь обміну інфор-
мацією і, таким чином, доповнити приватні засоби 
інформації». Думається, причина такої реко менда-
ції в тому, що в США давно немає державних медіа, 
тож науковці та практики забули, що це таке.

Хоча деякі принципи теорія соціальної 
відповідальності залишила від лібертаріанської 
моделі. Наприклад, визнання того, що пошук 
і поширення істини можуть супроводжувати 
помилки. Таким чином, медіа мають право на 
добросовісні помилки. Але це не має бути навмисна 
або безвідповідальна помилка.

Д. МакКуел так резюмував основні принципи 
теорії соціальної відповідальності: медіа мають 
взяти на себе і виконувати певні зобов’язання перед 
суспільством; ці зобов’язання потрібно виконувати 
за високими професійними стандартами, такими 
як інформативність, правдивість, точність, об’єк-
тивність і збалансованість; медіа повинні саморегу-
люватися в межах закону та наявних інституцій; 

Іванов В. Ф. Свобода слова. Еволюція ідеї свободи думки
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медіа слід уникати того, що може призвести до 
злочинів, насильства, цивільних заворушень або 
образи якоїсь групи меншин; медіа повинні бути 
плюралістичними, відображати точки зору й да-
вати право на відповідь; громадськість має право 
очіку вати від медіа високих стандартів роботи, а 
втру чання можна виправдати тільки турботою про 
благо народу; журналісти та медіаменеджмент 
повинні бути підзвітними суспільству так само, 
як перед роботодавцями та ринком [8, 115–118; 9, 
24–25].

Прихильниками моделі соціально відповідальної 
преси стало чимало як теоретиків, так і журналістів-
практиків. Наприклад, Д. Роузен вважала, що ко-
ристь від журналістики буває тільки тоді, коли 
існує досить активна громадянська діяльність, а 
громадянська журналістика складається з цього 
покликання преси, методів журналістської діяль-
ності та громадського руху на її підтримку. Д. Ме-
ріт вважав, що соціально відповідальна журналіс-
тика – це новий тип журналістики, який має кілька 
джерел і на який працюють журналісти, вчені та 
представники громадськості. Соціально відповіда-
льна журналістика долає недоліки всесилля лібер-
таріанської моделі. Крім того, вона відмовляється 
від принципу відстороненості та неупередженості. 
Ці принципи, на думку Д. Меріта, були шкід-
ливі, тому що не досліджували наслідки і не 
пропонували шляхи суспільного вибору, а крім 
того, ігнорували інші думки. Д. Меріт узагальнив 
багато думок і досліджень та зробив висновок, що: 
1) життєздатність громадського життя й значення 
журналістики нерозривно пов’язані між собою; 
2) від журналістики, яка просто постачає факти, 
небагато користі в суспільному житті, тому що ніхто 
не може повністю перетравити цю інформацію; 
3) метою журналістики має стати залучення грома-
дян до суспільного життя. Для цього треба: а) додати 
до цілей журналістики мету сприяння нормальному 
активному функціонуванню суспільного життя і 
б) розробити засоби досягнення цієї мети [10].

Мабуть, поява таких проповідей полум’яної, 
адвокатської журналістики пов’язана з тим, що 
вже понад сто років США практикують ліберальну 
модель, і вже встигли забути «переваги» моделі 
авторитарної. Обмеження свободи журналістської 
творчості, звичайно ж, пропонуються з найкращими 
намірами. Тільки результати реалізації таких обме-
жень можуть бути жахливими. Журналіст не по ви-
нен бути адвокатом або організатором громадськості, 
він насправді тільки постачає інформацію, причому 
в ідеалі не намагається вплинути на інформаційний 
вибір аудиторії.

Розвиток авторитарної теорії преси привів до 
її нової модифікації, яку автори назвали радян-
ською комуністичною теорією преси. Тут був ут-
ра чений аспект прибутку, а замість позитивної 
наявна негативна свобода. Принцип партійності 
безпосередньо впливав на зміст медійної продукції.

Джерелом для розвитку радянської комуністич-
ної теорії преси були праці К. Маркса, В. Леніна, 
Й. Сталіна. У цій моделі мас-медіа прямо розу-
міються як інструмент побудови нового суспільства. 
В. Ленін наголошував, що газети повинні бути 
«колективним пропагандистом, колективним агіта-
тором .., колективним організатором». У цій теорії 
пресу контролювала держава від імені народу, а 
приватних мас-медіа просто не існувало.

В. Шрамм виділив такі відмінності між радян-
ською комуністичною й авторитарною системами 
преси. По-перше, у радянській системі геть не пра-
цювали комерційні чинники. Досягнення прибутко-
вості було повністю виключено не тільки з пріори-
тетів, а й узагалі із завдань мас-медіа. Це призвело 
до зникнення конкуренції і боротьби за аудиторію.

По-друге, якщо авторитарні системи обмежують 
функції мас-медіа (забороняють, наприклад, крити-
ку вати режим), то в радянській системі преса 
мала позитивні функції (наприклад, підвищувати 
політичну свідомість, критикувати окремі дії 
функціонерів тощо).

По-третє, при радянській системі мас-медіа 
конструктивно й функціонально були спрямовані 
на зміни та розвиток, а не на збереження статус-
кво, як це відбувалося в авторитарних.

По-четверте, причини, підстави здійснення керів-
ництва пресою були різні. Якщо в автори тарних мо-
делях це було переважно божественне право, то вра-
дянській ґрунтувалося на економічному де тер мі нізмі, 
на прагненні до запровадження панування од ного 
класу, а потім руху до безкласового су спільст ва.

По-п’яте, радянські мас-медіа були більш інтег-
ровані в державну машину, ніж мас-медіа авто-
ритарних держав.

При цьому В. Шрамм вважав помилковим ото-
тож нення нацистської та радянської систем преси. 
Він зазначав, що графічно нацистську систему мож-
на помістити між старою авторитарною і радян-
ською. Американський учений бачив такі основні 
відмінності між цими системами. По-пер ше, вони 
створювалися на принципово різних філософських 
підставах. Це призвело до матеріа лістичного детер-
мінізму радянської преси і місти цизму нацистської. 
А по-друге, нацистські медіа були здебільшого при-
ватними, а радянські – гро мадськими й держав-
ними. Бачив американський дослідник і деякі інші 
відмінності.

Як узагальнення, американські вчені склали 
таку таблицю.

Аналізуючи цю таблицю, можемо підтвердити 
висновок про те, що модель соціальної відповіда-
льності є відступом від ідей Мільтона, Локка, 
Мілля і своєрідним синтезом авторитарної та лі-
бертаріанської моделей. Медіа вже не повинні просто 
відображати реальність, людям уже не довіряють 
самим розбиратися в тому, що відбувається. Ме-
діа зобов’язані «переводити конфлікти на рівень 
обговорення», відкидається «вільний ринок ідей» і 
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«процес повернення до істини», натомість заборо-
няється «втручання у сферу прав особистості та 
життєво важливих суспільних інтересів» (а конт-
ролювати це має «громадська думка» або уряд, що 
може бути «змушений взяти медіа у свої руки, щоб 
забезпечити суспільні інтереси»). Більше того, 
«хтось» повинен змушувати медіа бути соціально 
відповідальними. Таким чином, бачимо рецидив 
авто ритарного мислення, коли визнається, що 
«хтось» може за споживачів вирішувати, що є 
соціально корисною інформацією, а що ні. У цьо-
му випадку, під приводом захисту інтересів су-
спі льства обмежуються вільний потік ідей та 
інформації, а також права людей на отримання 
тієї інформації, яку вони вважають потрібною. На 
щастя, сучасні інформаційні технології навряд чи 
дозволять реалізувати такі ідеї повною мірою.

У 1995 р. учені Іллінойського університету 
опуб лікували монографію «Останні права. Ревізія 
чотирьох теорій преси», де чотири теорії преси 
були переглянуті. Зокрема піддано критиці лібер-

та ріанську доктрину за ігнорування проблем фі-
нан сово-економічної залежності медіа від корпора-
тивного та рекламодавчого капіталу. Щодо теорії 
соціальної відповідальності було зроблено допов-
нення про відповідальність за мас-медіа не тільки 
журналістів, а й аудиторії, значна частина якої 
підпала під вплив консьюмеризму і стає байдужою 
до функцій громадських мас-медіа. Авторитарну ж 
теорію критикували з позицій більшого розмаїття 
виявів авторитарних тенденцій у сучасну епоху 
[11, 11–12, 230, 252].

Інші теорії та моделі журналістики
«Чотири теорії преси» відіграли значну роль у 

сучасній науці про журналістику. Але паралельно 
були й інші спроби узагальнити теоретичні та 
практичні уявлення про діяльність мас-медіа.

Наприкінці 90-х рр. ХХ ст. цікаву ідею 
висунули К. Крістіансен, Т. Глассер, Д. МакКуел, 
К. Норденстренг і Р. Уайт. Вони запропонували 
класифікувати медіа за п’ятьма парадигмами і 
чотирма ролями: 1) співробітництво з державною 

Іванов В. Ф. Свобода слова. Еволюція ідеї свободи думки

Авторитарна теорія Лібертаріанська теорія Теорія соціальної 
відповідальності

Радянська теорія

Мала розвиток В Англії XVI 
і XVII ст. була 
широкопоширена і все 
ще застосовується

Була прийнята Англією 
після 1688 р. і в США; 
впливова повсюдно

У США в ХХ ст. У Радянському Союзі, хоч 
деякі елементи практику вал-
ися нацистами та італійцями 
в багатьох країнах

Підстави Філософія 
абсолютної влади 
монарха, його уряду 
або обох

Роботи Мільтона, 
Локка, Мілля і загальна 
філософія раціоналізму і 
природних прав

Роботи Хокінга, Ко мі сія 
з питань свободи преси 
та практики-журналісти, 
етичні кодекси мас-медіа

Марксистсько-ленінсько-
сталінське вчення з 
домішкою Гегеля і 
російської філософії XIХ ст.

Головна мета Підтримувати й 
проводити політику 
чинного уряду 
й обслуговувати 
державу

Інформувати, розва жати 
і продавати, але переважно 
допомагати знаходити 
істину й контролювати 
уряд

Інформувати, 
розважати і продавати, 
але в основному 
переводити конфлікт на 
рівень обговорення

Сприяти успіху і 
підтримці радянської 
соціалістичної системи, 
зокрема диктатури партії

Хто має право 
використовувати 

мас-медіа? 

Кожен, хто отримує 
королів ський патент 
або подібний дозвіл

Кожен, у кого є кошти 
на це

Кожен, у кого є що 
сказати

Віддані та перевірені 
члени партії

Як 
контролюються 

мас-медіа? 

Урядові патенти, 
гільдії, ліцензування, 
іноді цензура

За допомогою «процесу 
повернення до істини» на 
«вільному ринку ідей» і в 
судах

Громадська думка, дії 
споживачів, професійна 
етика

Нагляд та економічні або 
політичні дії уряду

Що 
заборонено? 

Критика політичної 
машини й чиновників

Наклеп, непристойність, 
непристойна поведінка, 
антиурядова пропаганда у 
воєнний час

Серйозне втручання в 
сферу прав особистості 
та життєво важливих 
суспільних інтересів

Критика завдань партії, 
що не поширюється на 
практику партії

Що 
заборонено? 

Критика політичної 
машини й чиновників

Наклеп, непристойність, 
непристойна поведінка, 
антиурядова пропаганда у 
воєнний час

Серйозне втручання в 
сферу прав особистості 
та життєво важливих 
суспільних інтересів

Критика завдань партії, 
що не поширюється на 
практику партії

Вид власності Приватна чи 
громадська

Здебільшого приватна Приватна, якщо уряд 
не змушений взяти у свої 
руки, щоб забезпечити 
громадські інтереси

Громадська

Істотні 
відмінності від 
інших теорій 

Інструмент 
проведення політики 
уряду, хоча і не 
обов’язково у 
власності останнього

Інструмент контролю 
за урядом і задоволення 
інших потреб суспільства

Медіа повинні 
стати соціально 
відповідальними, в 
іншому разі хтось 
повинен змусити їх бути 
такими

Медіа належать державі, 
жорстко нею контролюються 
і є її знаряддям
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владою; 2) контроль за політичною владою; 
3) сприяння суспільному діалогу; 4) виклик 
існуючому соціальному порядку за допомогою 
справжньої критики [12, 199; 9, 17].

До лібертаріанської концепції преси близька 
доктрина «вільного потоку інформації», яка була 
висунута в Женеві в 1948 р. на засіданні підкомісії 
з питань свободи інформації й преси Комісії з прав 
людини Економічної і соціальної ради ООН [13]. 
Цю доктрину активно підтримували розвинені за-
хідні країни на противагу позиції прихильників 
нового міжнародного інформаційного порядку. Ін-
фор мацію тут розглянуто як товар, що розповсюд-
жується за принципами вільної ринкової торгівлі. 
Прихильники цієї позиції вважають, що в наш час 
інформація втрачає функції ідеологічної боротьби 
й стає звичайним товаром для глобального інфор-
маційного ринку.

Країни третього світу, які не могли через 
економічну слабкість протистояти Заходу в умовах 
вільної конкуренції, вважали теорію вільного по-
току інформації виявом інформаційного імперіа-
лізму і висунули ідею нового міжнародного інфор-
маційного й комунікаційного порядку (70-ті рр. 
XX ст.), який повинен діяти за квотним принципом і 
у такий спосіб захистити їх культурну ідентичність 
і погляди. Після конференції неприєднаних країн 
у м. Найробі (1976) для розгляду ситуації та 
вироблення рекомендацій була створена міжнарод-
на комісія на чолі з ірландським політиком і 
громадським діячем Ш. Макбрайдом. Підсумкова 
доповідь цієї комісії була схвалена в 1980 р. на 
Генеральній конференції ЮНЕСКО в м. Белграді 
й опублікована під назвою «Багатоголосий, але 
єдиний світ». У доповіді наголошено на необхід-
ності збереження культурного різноманіття, а 
також медіа слаборозвинених країн. Ці країни 
необхідно захистити в інформаційній сфері від му-
льтинаціональних корпорацій. Автор відкинув пог-
ляд на інформацію як на об’єкт ринкової торгівлі. 
Замість цього вона була проголошена соціальним 
благом і продуктом культури. Комунікації ж порів-
нювалися з повітрям і сонячним світлом, на які всі 
мають рівні права. Цей підхід вилився в концепцію 
комунікації як загальної власності всього людства.

На думку критиків, культурний імперіалізм був 
спрямований на: 1) зміцнення умов соціальної, 
економічної, політичної та культурної залежності; 
2) руйнування національної ідентичності та 
поширення цінностей споживання й внутрішнього 
колоніалізму; 3) формування привілейованих 
умов для реалізації інтересів міського населення 
і вестернізованої еліти; 4) створення в суспільстві 
за допомогою міжнародної реклами психологічної 
атмосфери одномоментного споживання на 
противагу інвестицій в освіту, охорону здоров’я, 
інфраструктуру [14, 78–79].

Пізніше, в 90-ті рр. XX ст. виникла концепція 
«нового порядку». Основне її положення – боротьба 

всіх громадських сил і течій за демократизацію 
інформаційних зв’язків проти пресингу урядів і 
транснаціональних корпорацій.

Тоді ж на 25-й Генеральній конференції 
ЮНЕСКО була проголошена Нова комунікаційна 
стратегія. Було поставлено завдання допомогти 
слаборозвиненим в інформаційному плані країнам 
у генезі інформаційних засобів і структур. Мета 
цих заходів – поліпшення права людей на вільний 
доступ до джерел інформації.

Фактично приєдналася до лібертаріанської теорії 
доктрина справедливості. Її розквіт припадає на 
середину ХХ ст. Вважалося, що фінансова прибут-
ковість медіа від реклами та продажу служить 
достатньою гарантією їх високої об’єктивності. 
Пізніше цю доктрину намагалися модернізувати.

Доктрину справедливості називають ще 
доктриною рівних можливостей. Її прихильники 
ставлять завдання захисту медіа від комерціалізації 
для виконання ними своїх соціальних функцій. 
Дискусії переважно точаться навколо рівних 
можливостей на демократичний доступ до мас-
медіа. Прихильники доктрини вважають, що всі 
мають право голосу, і це право треба гарантувати. 
Особливо це стосується контрарних точок зору.

Г. Лассвелл разом з іншими вченими висунув 
олігархічну модель діяльності медіа. За своєю 
суттю вона близька до авторитарної моделі Ф. 
Сіберта. Мається на увазі вертикальний тип 
повідомлення, коли останнє перетворюється на 
інструмент для маніпулювання інформацією на 
користь певної позиції. Така модель лінійна й 
розрахована на пасивну аудиторію. Мас-медіа 
тут виступають інструментом впровадження в 
аудиторію потрібних ідей. Протилежною позицією 
є партиципаційна модель, при якій у медіа діють 
горизонтальні інтерактивні зв’язки [11, 153].

Виділено також теорію для медіа періоду 
розвитку (або для медіа країн, що розвиваються). 
Тут від медіа чекають підтримки режиму і його 
зусиль з економічного розвитку. Вважається, що 
у такий спосіб медіа допомагають суспільству, 
тобто не критикують режим поки країна не 
досягла певного ступеня розвитку. Для медіа таких 
країн виділено спільні риси. Це брак розвиненої 
комунікаційної інфраструктури, професійної май-
стер ності, виробничих і культурних ресурсів, слабка 
аудиторія, залежність від розвинених країн у тех-
нічному, професійному та культурному планах. 
Медіа, відповідно до цієї моделі, повинні різко 
протидіяти іноземній залежності, виступати за еко-
номічний і політичний розвиток, проти довільного 
авторитаризму, за автономію та культурну ідентич-
ність. Перед головною метою – будівництвом на-
ції – повинні відступати певні свободи медіа та 
журналістів.

Цікавою є також теорія демократичної участі, 
або партиципаторна теорія. Тут наголошено на 
горизонтальну комунікацію в розвинених суспільст-
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вах. Вона спрямована проти комерціалізації та 
монополізації мас-медіа, за визнання необхідності 
централізованих інститутів суспільного мовлення. 
Медіа повинні бути спрямовані на задоволення 
потреб активних одержувачів інформації. Однорідні 
й централізовані медіа повинні поступитися місцем 
інтерактивним, локальним, деінституалізованим 
[9, 27–30].

У середині ХХ ст. виник термін «новий жур-
налізм». Він позначав відхід від канонів об’єк-
тивного репортажу в бік вільного емоційного ви-
словлення своїх поглядів і оцінок.

Варто також зупинитися на ідеях нової об’єк-
тивності. Її прихильники вважали, що не можна 
зупинятися тільки на констатації фактів, а треба 
розкривати причини, завдяки яким вони відбу-
ваються. Це збігається з ідеями соціально відпо-
відальної журналістики.

Ще одні критики концепції об’єктивності, прихи-
льники ідеї справедливості та балансу вважали, 
що під прикриттям доктрини об’єктивності мас-
медіа служать не громадськості, а рекламодавцям 
і великому бізнесу. Вони закликали до надання 
громадськості максимально великого спектра 
поглядів.

Технічні новації спричинили перетворення па-
сив ної аудиторії мас-медіа на активних користувачів 
інформаційних магістралей, де позиції комунікатора 
й реципієнта часто змінюються. Це явище дістало 
назву нового комунікаційного процесу.

Одночасно прискорюються процеси консьюме-
ризації аудиторії. Цьому сприяє активна діяльність 
рекламного бізнесу та індустріалізація культури, 
тобто створення інформтоварної бази стереотипних 
образів і уявлень. Для такої аудиторії стає звичай-
ною індиферентна позиція стосовно багатьох соціа-
льних проблем, зокрема якості масової інформації.

Песимізмом пронизані передбачення авторів 
футурологічної концепції зміни інформаційного 
середовища. Вони вважали, що на рубежі ХХ і ХХI 
ст. відбудеться таке: 1) скорочення публічної сфери 
мас-медіа внаслідок її приватизації; 2) перехід 
від лібертаріанської моделі до неолібералізму як 
ідеологічної основи підпорядкування мас-медіа 
принципам вільного ринку; 3) посилення влади 
інформаційних транснаціональних олігополій; 
4) ско рочення публічної сфери також внаслідок 
індивідуалізації попиту на інформацію в умовах 
розвитку інтернету [11, 50–52, 60–61, 63, 141, 
146–147, 197].

Більшість авторів вважають, що мас-медіа 
відіграють значну, іноді навіть вирішальну роль 
у житті суспільства. Деякі описують цю роль як 
позитивну, деякі – навпаки. Але всі згодні з тим, 
що медіа прямо впливають на суспільні відносини, 
хоч і триває суперечка про ступінь їхнього впливу. 
Саме тому сформульовані доктрини «незалежного 
спостерігача», «сторожового пса демократії», 
«опонента влади». Тим цікавіші погляди Г. 

Алтшулла, який вважає всі ці доктрини виявом 
професійного фольклору та міфологемами. На 
думку цього автора, мас-медіа протягом усієї своєї 
історії були не більш ніж простим, найчастіше 
сліпим, літописцем чужих дій. Активну роль 
мас-медіа відігравали тільки в тому випадку, 
коли ставали агентами певних політичних чи 
громадських сил. Для вироблення самостійної ролі 
медіа, треба усвідомити їхню справжню мету – 
описувати картину реальності для того, щоб 
люди могли прийняти правильні рішення. При 
цьому формулюється сім законів журналістики, з 
яких привертають увагу насамперед три. Перший 
визначає, що преса завжди є агентом тих, хто 
має політичну й економічну владу. Незалежності 
мас-медіа немає, хоча вони можуть виступати 
як самостійна сила. Другий зазначає, що мас-
медіа завжди відображають політику тих, хто їх 
фінансує. А сьомий є випадом у бік теоретиків 
мас-медіа й заявляє, що практика медіа завжди 
відрізняється від теорії [15; 16, 39–40].

Боротьбою за краще відображення суспільних 
потреб відзначено рух комунітаризму чи 
громадянської журналістики. Представники цього 
руху вважають, що мас-медіа повинні повернутися 
обличчям до проблем ком’юніті, тобто місцевих 
громад, і сприяти їх розвитку. Комунітаріанці 
запропонували журналістам добровільно взяти на 
себе певні зобов’язання: «1. Журналісти повинні 
публікувати матеріали, які об’єднують людей, а 
не роз’єднують їх. 2. Журналісти повинні давати 
членам громади або окремій громаді те, що 
потрібно їм, а не те, що журналісти думають, що 
їм потрібно. 3. Журналісти повинні працювати 
з хорошими новинами і такими матеріалами, 
які не зашкодять духу комуни, а, навпаки, 
будуть її об’єднувати і розвивати. 4. У своєму 
професійному співтоваристві журналістам варто 
було б виробити загальні етичні правила, і вони не 
повинні піддаватися спокусі діяти по ситуації. 5. 
Журналісти повинні відмовитися від ліберального 
ставлення до громадянських прав... 6. Журналісти 
повинні відмовитися від застарілої концепції 
професійної автономії та редакційної незалежності, 
а також від індивідуалізму... 7. Журналісти 
повинні висвітлювати новини точно, з урахуванням 
різних точок зору, по суті і повно. 8. Журналістам 
слід було б дотримуватися «непорушних» 
нормативних принципів правдивого викладення 
фактів і дотримуватися права громадськості на 
інформацію. 9. Журналісти повинні розуміти, що 
«моральні принципи універсальні й абсолютні». 
10. Журналісти повинні розуміти, що «загальна 
солідарність є нормативним стрижнем соціального 
і морального порядку». 11. Журналісти повинні 
розуміти всю фальш, укладену в концепції 
«четвертої влади» або функції «сторожового 
пса». 12. Журналістам слід було б розуміти, що 
просвітницька філософія преси «створює 
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плутанину у визначенні політики і місії медіа 
та виключає з порядку денного важливі етичні 
проблеми». 13. Журналісти повинні відмовитися 
від «індивідуалізму епохи просвіти» [17, 257–258].

При цьому комунітаріанці, схоже, намагаються 
замінити об’єктивізм на суб’єктивізм журналістів. 
Від того, що це буде суб’єктивізм з кращими 
намірами, суть не змінюється. Заклик до 
публікації матеріалів, які об’єднують людей, 
шляхетний. Але журналісти повинні відображати 
те, що відбувається. І якщо діють, наприклад, 
етнічні злочинні угруповання, то не журналісти 
винні в тому, що це спричиняє упередження до 
інших представників цієї національності (хоча, 
безумовно, завжди треба проводити чітку межу 
між злочинцями й добропорядними людьми).

До того ж поняття об’єднання/роз’єднання має 
оцінний характер. Воно легке для декларації, але 
важке для виконання. Те саме стосується побажання 
публікувати матеріали, потрібні членам громади. 
Будь-яке суспільне утворення складається з різних 
людей і з різноманітними побажаннями Більшість 
інших вимог також декларативно-негативні щодо 
журналістів. І головне: журналіст не повинен нама-
гатися виступати на боці якихось рухів, його завдан-
ня – якомога адекватніше відображати існуючу 
реальність. Хоча, безумовно, заклики дотримува-
тися етичних принципів актуальні завжди.

Панівну роль масової комунікації через 
масовість та прямий і прихований вплив розробляє 
теорія гегемонії масової комунікації. Ця парадигма 
Н. Пулантзаса і Л. Альтюссера ґрунтувалася на 
положеннях критичної теорії про медіа як механізм 
впливу на суспільні зміни.

Російський учений Ф. Шарков висунув теорію 
егалітарної масової комунікації. Її основне поло-
ження полягає в рівному наданні всім громадянам 
права на вибір каналу отримання інформації.

Також варто згадати про радянську соціологічну 
школу масової комунікації, в якій вона розгля-
далася як вид соціального спілкування, що виникає 
в умовах індустріалізації та урбанізації. Для ви-
ник нення масової комунікації передбачалася спіль-
ність соціальних почуттів та досвіду. Значна увага 
приділялася ідеологічній пропаганді [18, 26–27].

Кардинально іншу систему історичної типології 
журналістики запропонував відомий російський до- 

слідник Є. Прохоров. Він на основі фундаментальних 
соціально-класових орієнтацій виділив феодально-
монархічні, релігійно-клерикальні, буржуазні, 
соціалістичні типи журналістики з перспективою 
формування нового типу – загальногуманістичного. 
На думку російського вченого, перший етап почався 
відразу після виникнення преси. Метою тут було 
зміцнення монархії, а ідеологічною основою – 
положення про богообраність суверена. Релігійно-
клерикальна журналістика діяла переважно в 
епоху феодалізму. Вона проповідувала релігійну 
ідеологію й була союзником видань феодально-

монархічного типу. Залишки видань цих типів 
існують і в наші дні. Буржуазна журналістика 
виникла в епоху переходу від феодального ладу до 
капіталістичного. Вона неоднорідна за своєю суттю 
(її можна, наприклад, поділити на якісну та масову 
пресу), відчуває сильний тиск капіталу (через 
рекламу) і держави (через джерела інформації). 
Соціалістична журналістика розвивалася з 
середини XIX ст. (Нова Рейнська газета), а потім 
розкололася на два напрями – соціал-демократичну 
й комуністичну [19, 112–118].

Окрему системну теорію політичної комунікації 
розробили німецькі вчені. При цьому політична 
комунікація визначається як відносини між 
політико-адміністративною системою, системою 
мас-медіа і громадськістю. Завдання політичної 
системи полягає у виробленні загальнообов’язкових 
рішень, а завдання мас-медіа – у публікації 
відомостей про людей і події. Тобто ці системи є 
автономними частинами більш загальної соціальної 
системи [20, 116].

Варто також розглянути конструктивну 
модель В. Гемсона. Він відмічає новий аспект 
масової комунікації: не політична комунікація 
формує поведінку людини, а стійкі політичні 
пристрасті, які вже відбулися. Мас-медіа можуть 
лише активувати ці пристрасті. Конструктивна 
модель розглядає поведінку людини з точки зору 
когнітивної психології і намагається інтерпретувати 
її. Крім того, досліджуються не мотиви прийняття 
електоральних рішень, а судження із соціальних 
та політичних питань. При вивченні громадської 
думки конструктивісти звертаються не до закритих, 
а до відкритих видів питань. Масову комунікацію 
розглядають як частину системи культури, і тому 
вивчаються мова та символи політичного дискурсу. 
Набір метафор, ключових фраз, звернень до 
принципів і под. утворює певну структуру. В. 
Гемсон вживає термін «пакування», маючи на 
увазі, що так організовується інформація. Кожна 
упаковка має внутрішню структуру, нав’язану 
фреймом. Фрейми організують погляд на світ 
і журналістів, і читачів. Формують упаковку 
культурні резонанси, активність спонсорів і 
практика мас-медіа. Спонсорами в цьому разі є ті, 
хто зацікавлений у просуванні інформації. Навіть 
у США вони надають до 60 % інформації, що 
з’являється на сторінках газет. Але це не означає 
меншу активність журналістів. Часто вони досить 
критично інтерпретують матеріали спонсорів, 
вкладаючи в них іншу конотацію [21, 28–31].

Теорія міжнародної комунікації, яку розробляли 
М. Меккель, Г. Шиллер, Ф. Шлезінгер, досліджує 
роль і значення культурних дискурсів в епоху 
глобалізації. Вчені стверджують, що за допомогою 
публіцистичних дискурсів усе одно транслюються 
універсальні культурні стандарти і виражаються 
партикулярні інтереси. Також вони дійшли ви-
снов ків стосовно глобальної та локальної іден-
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тичності: 1) публіцистична гетерогенізація веде до 
політичної інтеграції; 2) публіцистична гомогені-
зація спричиняє політичну дезінтеграцію. Обриси 
наявного інформаційного порядку були визнані 
пов’язаними з «вільним потоком інформації»: 
децентрованістю і плюралізмом мас-медіа, звільнен-
ням їх від державного контролю, підтримкою 
приватних медіа, наданням свободи для іноземних 
мас-медіа. Але була подана й інша позиція, за якою 
вільний потік інформації приводить до гомогенізації 
міжнародної публіцистики унаслідок переваги ін-
фор маційної продукції транснаціональних концер-
нів. Це шкодить політичній інтеграції та ідентичності 
локальних культур [22].

Узагалі цікаво простежити розвиток теорій у 
галузі міжнародної журналістики. На початку 
60-х рр. ХХ ст. Б. Коен зробив висновок про 
симбіотичні відносини між мас-медіа та владою в 
галузі міжнародних відносин. Тут преса виступала 
не контролером, а партнером і порадником. Після 
появи телебачення виникли нові теорії: виробництва 
консенсусу з виконавчою та елітною версією Н. 
Чомскі та Е.Хермана, а також В. Беннета і Д. С. 
Галліна; теорії Г. Алтшулла і Г. Волсфелда; ефект 
CNN, розроблений П. Робінсоном.

Теорія виробництва консенсусу зазначає, що 
влада здатна впливати на журналістів у питаннях 
закордонної політики, а журналісти схильні до 
самоцензури й сприйняття подій через призму 
культури й політики відповідних еліт. Виконавча 
версія цієї теорії, розроблена Н. Чомскі та Е. Хер-
маном у 1988 р., стверджує, що мас-медіа в галузі 
міжнародних відносин дотримуються пріоритетів 
уряду і не критикують його.

Елітна версія В. Беннета і Д. Галліна свідчить 
про відображення медіа поглядів політичних еліт 
узагалі. Це відбувається внаслідок принципу ней-
тральності. Журналісти відображають усі голоси, 
але голоси еліт чутні голосніше й профінансовані 
краще.

Г. Алтшулл у своїй теорії стверджував, що 
основні канони журналістики – преса вільна 
від стороннього впливу, преса служить праву 
народу знати, преса намагається дізнатися й 
представити правду, преса звітує про факти 
чесно й об’єктивно – полегшують маніпулювання 
владою мас-медіа. Причиною є невідповідність 
канонів реальності та симбіотичні відносини між 
мас-медіа та владою. У 1984 р. у результаті свого 
дослідження Г. Алтшулл наголосив, що зміст мас-
медіа відображає інтереси тих, хто їх фінансує, 
тобто здебільшого транснаціональних корпорацій.

Що стосується ефекту CNN, то причиною роз-
робки теорії стала промова Дж. Буша при введенні 
американських військ у Сомалі. Президент США 
заявив, що його рішення з’явилося у відповідь на 
репортажі CNN. Хоча згодом виявилося, що інтен-
сифікація трансляцій із Сомалі виникла не до, а 
після рішення про введення військ, теорія, яка 

досліджує вплив телебачення на зовнішню політику, 
була визнана актуальною. П. Робінсон спро бував 
з’ясувати, в яких умовах виявляється ефект CNN. 
Це ситуації політичної невизначеності та емо цій не 
напруження виступів телебачення [23,82–84].

Спробу критично переосмислити «Чотири теорії 
преси» з позицій ХХI ст. зробили Денієль С. Гал-
лін і Паоло Манчіні. У своїй роботі «Сучасні ме-
діасистеми: три моделі відносин ЗМІ та політики» 
[24] проаналізовано 18 медіасистем країн Західної 
Європи та Північної Америки. Вчені виділяють три 
основні моделі медіасистем. Це ліберальна модель, 
яка домінує на території Великобританії, Ірландії, 
Північної Америки; демократична корпоративістська 
модель (Північна Європа); модель поляризованого 
плюралізму (Середземномор’я). Для першого типу 
моделі характерне домінування комерційних медіа, 
регульованих ринковими механізмами; для другої 
моделі – історично склалося співіснування комер-
цій них медіа і тих, які засновані соціальними й 
політичними групами, за відносно активної ролі 
держави в їх регулюванні; третя модель характе-
ризується інтеграцією медіа в партійну політику, 
низьким рівнем розвитку комерційних медіа й 
сильною роллю держави. Автори будували свій 
аналіз на порівнянні таких параметрів: 1) розвиток 
медіаринку і масової преси; 2) політичний парале-
лізм (зв’язок медіа і політичних партій); 3) жур-
налістський професіоналізм; 4) рівень і природа 
державного втручання в діяльність мас-медіа. При 
цьому важливим критерієм є тиражі медіа (тут 
лідирує Північна Європа, потім країни ліберальної 
моделі, а найменші тиражі в країнах Південної 
Європи), а також роль медіа в процесі соціальної 
та політичної комунікації. Газети Середземномор’я 
характеризуються елітарністю, їх зміст складний 
і політизований, можна говорити, що вони беруть 
участь у процесі горизонтальної комунікації між 
групами еліт. Газети двох інших моделей орієн-
товані на масового читача. Вони виступають у 
вертикальному процесі комунікації, пов’язуючи 
еліти та пересічних громадян (хоча можуть бути 
залучені й до переговорів між елітами).

Середземноморська модель (модель поляризо-
ваного плюралізму) характеризується невеликими 
тиражами друкованих медіа, провідною роллю те-
ле бачення. Газети переважно економічно слабкі, 
рівень політичного паралелізму високий. Плюра-
лізм має зовнішній характер, часто преса лобіює 
інтереси конкретних груп еліт і служить для них, 
а також для держави інструментом політики. Жур-
налістика слабко професіоналізована і не відок-
рем лена від політики, свобода її обмежена. До 
країн цієї моделі Денієль С. Галлін і Паоло Ман-
чіні зарахували Францію (вона за кількома пара-
метрами є винятком), Грецію, Італію, Португалію 
та Іспанію.

Північно/центральноєвропейській моделі, або 
моделі демократичного корпоративізму притаман-

Іванов В. Ф. Свобода слова. Еволюція ідеї свободи думки
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ний високий рівень тиражів газет, рання поява 
свободи преси. Історична спадщина політичного 
паралелізму, журналістики коментарів і зовнішнього 
плюралізму поступово зникає, поступаючись місцем 
нейтральному професіоналізму та інформаційно 
орієнтованій журналістиці. Рівень професіоналізму 
високий, а свобода преси співіснує з відносно 
сильною регуляторною та субсидіюючою роллю 
держави. До цих країн належать Австрія, Бельгія, 
Данія, Фінляндія, Німеччина, Нідерланди, Нор-
вегія, Швеція та Швейцарія.

Північноатлантична, або ліберальна модель та-
кож характеризується раннім утвердженням сво-
боди слова й появою масової преси, але рівень 
тиражів тут нижчий, ніж у країнах Північної 
Європи. Тут спостерігається панування комерцій-
них медіа при низькому рівні політичного пара-
лелізму, внутрішній плюралізм (за винятком Ве-
ликобританії), високий рівень професіоналізму 
журналістики. У країнах ліберальної моделі полі-
тичний вплив низький, але високий рівень впливу 
комерційного, журналістика інформаційно орієн-
тована, роль держави обмежена.

Загалом автори дослідження роблять висновок 
про зближення різних моделей. Глобальна медіа-
культура, що з’являється, більше схожа на лібе-
ральну модель журналістики. Сьогодні вони 
вибудовують таку модель показників медіасистем 
за основними параметрами [24, 261]:

Модель 
поляризо-

ваного 
плюралізму

Демократична 
корпора-
ти вістська 

модель

Ліберальна 
модель

Рівень тиражів 
преси

низький високий високий

Рівень 
політичного 
паралелізму

високий високий низький

Рівень 
професіоналізації

низький високий високий

Рівень втручання 
держави

високий високий низький

Дослідження Денієля С. Галліна і Паоло 
Манчіні цінне тим, що автори спиралися не лише 
на політичні оцінки, а й на комерційні показники. 
Тобто розглядали мас-медіа як цілісний суспільно-
комерційний продукт. Звичайно, запропонована 
система моделей дещо умовна, адже важко 
підігнати національні моделі країн, що розташовані 
в одній географічній зоні, до єдиного знаменника. 
Про це свідчать і численні винятки (Франція – 
у корпоративістській моделі, Великобританія, 
Ірландія, Канада – у ліберальній). Цінність 
дослідження ще й у тому, що автори фіксують 
зближення моделей різних країн навколо 
ліберальних зразків, тобто на значному фактичному 
матеріалі будують прогноз розвитку європейсько-
північноамериканських медіа на найближчий час.
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«Джинса» как этическая проблема местной журналистики

ступ. Увірвавшись у журналістський сленг 
наприкінці ХХ ст., «джинса» настільки 

швидко заволоділа професійним середовищем, що 
вже навіть лунають із вуст редакторів, менеджерів, 
працівників пера виправдання на адресу такого 
явища, як підготовка матеріалів для засобу 
масової інформації на замовлення зацікавлених 
осіб за певну винагороду, та оприлюднення такої 
інформації на загальних підставах.

Водночас дослідники зараховують «джинсу» 
до етичних проблем журналістської праці. Так, 
Г. Лазутіна зауважує: «Якщо журналіст дозволить 
собі запропонувати газеті «джинсу» … або дати 
неперевірену інформацію, то це однозначно свідчить 
про те, що мотиви його поведінки не мають нічого 
спільного з орієнтацією на професійно-моральні 
цінності його трудової сфери, що немає в нього 
відповідної психологічної настанови» [1]. Тож, 
на думку О. Кузнецової, журналісти «ігнорують 

моральні принципи демократичної журналістики: 
свободи масової комунікації, правдивості, чесності, 
відповідальності перед суспільством, через прихо-
вану рекламу маніпулюють підсвідомістю і свідо-
містю реципієнтів, сприяють деградації читацької 
аудиторії, роблячи її безмежно цинічною» [2, 102].

Теоретичне підґрунтя. Незважаючи на відносну 
новизну поняття «джинса», воно, завдяки пошире-
ності в журналістському середовищі, набуло знач-
ної уваги з боку дослідників. До питань етичних 
норм «джинси» у своїх наукових, науково-попу-
лярних, публіцистичних працях зверталися вчені 
й журналісти: С. Артеменко, А. Башук, Л. Бур-
бан, В. Ва си ль чук, Н. Вишневська, Р. Грица, 
Н. Грицю та, О. Довженко, С. Єременко, В. Іва-
нов, В. Карпенко, С. Колодницька, О. Кузнецова, 
І. Куляс, Г. Лазутіна, Н. Лігачова, О. Малютін, 
В. Мостовий, Б. Потятиник, Т. Приступенко, 
Є. Про хоров, А. Сайчук, В. Сердюк, Є. Соболєв, 

В
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В. Сюмар, О. Тараненко, І. Федорів, Т. Хоменко, 
О. Чекмишев, Д. Чоповський, Я. Ширченко, Г. Шу-
мицька, І. Яковець та ін. В Україні питання мо-
ніторингу використання матеріалів з ознаками за-
мовності та рівня заангажованості в медіа дослід-
жують такі громадські інституції, як Інститут 
масової інформації, Академія Української преси, 
місія ENEMO, Український освітній центр реформ, 
Інститут демократії імені Пилипа Орлика та ін. 

Завдяки залученню до проекту «Моніторинг 
публікацій у регіональних друкованих ЗМІ для 
оцінки дотримання стандартів журналістики», що 
проводиться міжнародною благодійною організа-
цією «Український освітній центр реформ» за 
під тримки програми «У-Медіа» міжнародної не-
уря дової організації «Інтерньюз Нетворк», було 
досліджено суспільно значущі матеріали в газетах 
Сум, що мають статус обласних: комерційних – 
«Данкор»/«ДС-экспресс», «Панорама», «Ваш 
шанс», комунальній – «Сумщина». Саме вони й є 
предметом аналізу.

Мета статті – проаналізувати особливості 
прихованого розміщення замовних матеріалів 
у місцевих виданнях. Хронологічні межі 
дослідження – лютий 2012 р. – травень 2016 р. За 
цей час розглянуто майже 2250 публікацій.

Цілісно, системно ці газети на предмет публі-
кації матеріалів з ознаками замовності в системі 
соціальної комунікації не розглядалися. Саме це й 
визначає актуальність запропонованої роботи.

Методи дослідження. Аналіз нормативних 
документів, моніторинг преси, контент-аналіз за 
шістьома критеріями.

Результати дослідження. «Джинсою» прийнято 
називати проплачені матеріали або спеціально 
приховану рекламу. Крім цього терміна, у світі 
склалися такі узагальнені назви ознак та засобів 
замовних матеріалів чи прихованої реклами: 
«заказуха», «рay-to-play», «cash for news coverage», 
«misleading», «hidden advertising» тощо.

Зауважимо, що законодавством європейських 
країн заборонено застосування прихованої реклами. 
Так, у Великобританії ці питання регулює проф-
спілка (National Union of Journalist (NUJ); зако-
нодавство Франції забороняє пряму і приховану 
рекламу тютюнових виробів та алкоголю у всіх видах 
ЗМІ; у Німеччині розміщення реклами у вигляді 
інформації вважається виявом недобросовісної 
конкуренції, яку провадить рекламодавець.

Згідно з українським законодавством інформа-
ційні та аналітичні матеріали мають бути чітко 
відокремлені від реклами. Про це, зокрема, йдеться: 
у статті 59 Закону України «Про телебачення і 
радіомовлення»: «телерадіоорганізація зобов’яза-
на: … е) виконувати правила рекламної діяльності 
та спонсорства, встановлені законодавством» [3, 
43]; у статті 26 Закону «Про друковані засоби 
масової інформації (пресу) в Україні»: «Журналіст 

зобов’язаний: … 7) утримуватися від поширення 
з комерційною метою інформаційних матеріалів, 
які містять рекламні відомості про реквізити 
виробника продукції чи послуг (його адресу, 
контактний телефон, банківський рахунок), 
комерційні ознаки товару чи послуг тощо» [4, 1]; 
у статті 9 Закону «Про рекламу»: «Ідентифікація 
реклами – 1. Реклама має бути чітко відокремлена 
від іншої інформації, незалежно від форм чи 
способів розповсюдження, таким чином, щоб її 
можна було ідентифікувати як рекламу. 2. Реклама 
у теле- і радіопередачах, програмах має бути 
чітко відокремлена від інших програм, передач 
на їх початку і наприкінці за допомогою аудіо-, 
відео-, комбінованих засобів, титрів, рекламного 
логотипа або коментарів ведучих з використанням 
слова «реклама». 3. Інформаційний, авторський чи 
редакційний матеріал, у якому привертається увага 
до конкретної особи чи товару та який формує 
або підтримує обізнаність та інтерес глядачів 
(слухачів, читачів) щодо цих особи чи товару, 
є рекламою і має бути вміщений під рубрикою 
«Реклама» або «На правах реклами». 4. Логотип 
телерадіоорганізації, яка здійснює трансляцію 
програм, передач, не вважається рекламою. 5. 
Прихована реклама забороняється» [5, 62].

Загалом явище «джинси» має економічну 
та етичну природу. Етичний вимір, на думку Г. 
Шумицької та Н. Вишневської, визначається «тим 
фактом, що люди просто витісняють зі своїх думок 
факт порушення, мовляв, побутова корупція – не 
корупція, а лише елемент нашого пострадянського 
життя» [6, 345]. Натомість О. Кузнецова та О. 
Маєвський етичну причину вбачають у «втраті 
моральних орієнтирів у редакторів і журналістів» 
[2, 100]. У свою чергу О. Тараненко, вивчаючи 
проблему замовних матеріалів у сучасній 
журналістиці, зазначає, що вона «є на сьогодні 
однією з найбільш актуальних як для журналістики, 
так і для журналістикознавства, бо пов’язана з 
питанням довіри суспільства до медіа, а відтак, – 
із проблемою власне існування журналістики як 
професії, її необхідності для загалу, виконання 
нею базових, засадничих функцій» [7, 113].

Ознаки замовності, на думку І. Куляса, «має 
будь-який журналістський матеріал або навіть 
фрагмент матеріалу, де за рахунок порушення 
стандартів: повноти (вичерпності) повідомлення; 
точності/достовірності повідомлення; балансу 
думок; і/або за рахунок журналістських оцінок 
та висновків – спотворюється нейтральність подачі 
інформації і створюється очевидно позитивний 
або, навпаки, очевидно негативний імідж: політику 
(чиновнику, бізнесмену тощо); партії (організації, 
установі, компанії, фірмі); ідеї (заклику, руху, 
бренду, твору тощо) або товару (послузі)» [8]. 
Деякі дослідники «джинсові матеріали» саме 
за цими показниками й визначають, додаючи 
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оперативність, посилання на джерела, точність, 
повноту представлення фактів з проблеми та ін.

Матеріали з ознаками замовності визначалися 
за такими шістьома критеріями: 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 із заходів чиновників/політиків, які 
не містять зрозумілої суспільно важливої новини. 
Саме ці ознаки ми знаходили в місцевій пресі 
й на їх основі виокремлювали певні різновиди 
матеріалів із ознаками замовності.

Ділили «джинсу» на політичну та комерційну, 
відповідно до джерела й до замовника, у свою 
чергу поділяючи такі матеріали на немарковані та 
умовно марковані.

Для поняття «умовно маркована джинса» при-
таманні різноманітні вигадливості редакцій: квад-
ратик, трикутник, літери «R», «ІД», «Р», «PR» 
тощо задля приховування реклами. У вихід них 
даних видання зазначають, що матеріал розміщено 
на правах реклами; крім прямої вказівки «Реклама» 

або «На правах реклами», редакції часто викорис-
товують спеціальні рубрики («Політика», «Медици-
на», «Промисловість», «Фінанси», «Проб лема», 
«До відома» та ін.). Такі, умовно марковані, мате-
ріали дезорієнтують реципієнта: читачі почасти й не 
підозрюють, що означає ця позначка, і споживають 
запропонований їм інформаційний продукт як 
звичайну інформацію.

За 2012 р. проаналізовано 449 публікацій за 
лютий, березень, липень, жовтень та грудень. 
Загалом «джинси» за лютий – 33,64 %, за березень – 
42,39 %, за липень – 55 %, за жовтень – 51 %, за 
грудень – 24 %. Неналежно марковані матеріали: 
лютий – 9,35 %, березень – 2,17 %, липень – 11 %, 
жовтень – 40 %, грудень – 16 %. 

Матеріалів з ознаками замовності за березень і 
липень не виявлено в газеті «Данкор». Водночас за 
лютий – 20 %, жовтень – 9 %, грудень – 6 %.

У відсотковому вимірі за 2012 р. найбільшу 
частку замовних матеріалів містить контент кому-
нальної обласної газети «Сумщина». У лютому: на 
15 публікацій – 8 матеріалів з ознаками політичної 
замовності, 0 з ознаками комерційної замовності – 

53,3 %. У березні: на 15 публікацій – 4 матеріали з 
ознаками політичної, 8 – із ознаками комерційної 
замовності – 80 %. У липні відсоток «джинси» 
становить 64 %, у жовтні – 57 %, у грудні – 15 %.

Трохи нижчий відсоток у приватній газеті 
«Панорама». У лютому: на 15 публікацій – 3 
матеріали з ознаками політичної замовності, 1 
з ознаками комерційної замовності – 26,7 %. У 
березні: на 25 матеріалів – 3 з ознаками політичної, 
11 із ознаками комерційної замовності – 44 %. 
Липень – 25 %, жовтень – 25 %, грудень – 11,7 %.

Газета «Ваш шанс». Лютий: на 17 публікацій – 
2 матеріали з ознаками політичної замовності, 
2 з ознаками комерційної замовності – 23,5 %. 
Березень: на 22 публікації – 2 матеріали з ознаками 
політичної, 6 із ознаками комерційної замовності – 
36,4 %. Липень – 45 %, жовтень – 40 %, грудень – 
24 %.

Упродовж 2013 р. контент сумських обласних 
газет розглянуто за 8 місяців: січень, березень, 
квітень, червень, липень, вересень, листопад, 
грудень. Загалом проаналізовано 678 публікацій.

Узагальнений показник (у відсотках) матеріалів 
із ознаками замовності («джинси») у газетах 
Сумської області за 2013 р. подано в таблиці 1.

Таблиця 1.

Переважна більшість публікацій 2013 р. – 
розповіді про «Соціальні ініціативі Президента 
України Віктора Федоровича Януковича». Усе, 
що відбувалось упродовж 2013 р. в Україні, це 
все було тільки завдяки «соціальним ініціативам». 
Також активно висвітлювалася робота медіаклубу 
«На власний погляд», який просував політиків у 
місцеві видання. Переважно представників Партії 
регіонів та Комуністичної партії. Частою гостею 
медіаклубу та, відповідно, сторінок місцевих медіа 
була Наталія Королевська. У грудні 2013 р., 
висвітлюючи події Євромайдану, газети «Данкор» 
і «Панорама» давали загалом позитивні або ж 
аналітичні матеріали. «Сумщина» здебільшого 
замовчувала цю подію. «Ваш шанс» займав чітко 
виявлену антимайданівську, проросійську позицію.

Упродовж 2014 р. контент сумських обласних 
газет розглянуто за 7 місяців: січень, лютий, 
березень, квітень, липень, вересень, жовтень. 
Проаналізовано 570 публікацій.

Узагальнений показник (у відсотках) матеріалів 
із ознаками замовності («джинси») у газетах 
Сумської області за 2014 р. подано в таблиці 2.

Sadivnychyi Volodymyr, Sushkova Olena. “Jeans” as the ethical problem of local journalism

Січень Березень Квітень Червень Липень Вересень Листопад Грудень

«Данкор» /
«ДС-экспресс»

0 % 0 % 0 % 19 % 6 % 6 % 11 % 7 %

«Панорама» 0 % 8,7 % 0 % 12 % 12 % 13 % 16 % 8 %

«Ваш шанс» 12 % 8 % 32 % 28 %  22 % 28 % 40 % 28 %

«Сумщина» 27,27% 26,32 % 15 % 50 % 32 % 37 % 13 % 33 %
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На початку 2014 р., як і раніше, превалювали 
матеріали про «соціальні ініціативи президента», 
про активну діяльність голови Сумської обласної 
державної адміністрації. Тобто основу контенту 
становили публікації «протокольних» матеріалів 
із заходів чиновників/політиків, які не містять 
зрозумілої суспільно важливої новини. Також 
висвітлювалися події Євромайдану та подібні акції 
в обласному й районних центрах. Головна ознака 
таких матеріалів – відстоювання інтересів однієї 
сторони і нездатність чути опонентів, тобто тільки 
«за» або тільки «проти» Євромайдану.

У березні різко змінюється тематика «джинси», 
однозначною причиною чого стало призначення 
виборів Президента України. Тобто місцеві 
видання й надалі використовували попередній 
формат «джинси» з єдиною відмінністю: змінився 
перелік персон, чия реклама подавалася без жодних 
позначок – місце Віктора Януковича посіли Сергій 
Тігіпко, Петро Порошенко та Юлія Тимошенко, які 
стали лідерами матеріалів з ознаками замовності. 
Зокрема кандидат у Президенти Петро Порошенко 
на сторінках місцевих медіа позиціонувався як 
«досвідчений господарник», «лідер виборчої 
кампанії»; Юлія Тимошенко – як головний борець 
із корупцією; Сергій Тігіпко – як миротворець для 
сходу України. Також впадає в око відсутність 
війни в Україні на сторінках сумських мас-медіа, 
хоча про загибель в АТО земляків повідомляється.

Упродовж 2015 р. контент сумських обласних 
газет розглянуто за 4 місяці: січень, березень, 
червень, вересень. Проаналізовано 347 публікацій.

Узагальнений показник (у відсотках) матеріалів 
із ознаками замовності («джинси») у газетах 
Сумської області за 2015 р. подано в таблиці 3.

Таблиця 3. 

Серед замовних превалюють матеріали щодо 
діяльності Арсенія Яценюка та очолюваного ним 
уряду як позитивні, так і критичні, а також ціни 

Таблиця 2. 

на газ, побудова «стіни» на кордоні з Росією, 
активність «Батьківщини» та радикалів Ляшка. 
Кількість матеріалів із місцевою тематикою зросла 
у вересні, у період виборів до місцевих рад. 
Відповідно, у вересні зросла кількість матеріалів 
неналежно маркованих. «Панорама» – 40 % 
(червень – 20 %, березень – 29 %, січень – 25 %); 
«Данкор»/«ДС-экспресс» – 40% (червень – 20 %, 
березень – 16 %, січень – 35 %); «Ваш шанс» – 
36 % (червень – 28 %, березень – 22 %, січень – 
24 %); «Сумщина» – 9 % (червень – 0, березень – 
1 %, січень – 6 %).

За лютий і травень 2016 р. у сумських обласних 
газетах проаналізовано 172 суспільно значущі 
публікації. Загальний показник «джинси» у 
лютому – 12 %, у травні – 11 %. У лютому найбільше 
оманливого для споживача контенту вмістили «Ваш 
шанс» (18 %) і «Сумщина» (18 %). У травні знову 
ж таки «Ваш шанс» (16 %) і «Сумщина» (15 %). 
Загальний показник неналежно маркованих у 
лютому – 24 %, у травні – 22 %. 

Маніпулятивність більшості матеріалів, особли-
во політичного спрямування, прочитується вже у 
заголовках. Також за ними легко побачити на віть рік 
чи певний період року, коли той чи інший матеріал 
опубліковано. Наприклад: «Сумской нардеп-ком-
му нист вступился за ЕХ.ua из патриотических 
соображений», «Партия регионов согревает теп-
лом», ««Регіонали» почали війну проти народу 
України», «З ким укласти політичний шлюб, щоб не 
з’явилися шлюби одностатеві», «Партия регионов: 
выборы как на ладони», «Местная власть должна 
учесть опыт прошлой зимы….», «Кто хочет нагреть 
руки на админреформе», «Почему в Кремле бояться 
новой украинской Конституции» («Данкор»/«ДС-
экспресс»); «Наталия Королевская: «Когда мне 
говорят: «Это невозможно», – я удваиваю усилия», 
««Украина – вперед!» обновит украинскую поли-
ти ку», «Оппозиция идет на виборы единим фрон-
том из 8 крупнейших партий», «Киевский иссле-
довательский центр определил лидера по изби-
рательному округу № 158», «Президент Янукович 
в Братиславі зробив ще один крок до євро-
інтеграції України», «Свинські тарифи» («Пано-
рама»); «Обье диненная оппозиция ВО «Батьків-
щина» утвердила список кандидатов», «Партию 
«Украина – вперед!» поведут Королевская и 

Садівничий В. О., Сушкова О. М. «Джинса» як етична проблема місцевої журналістики

Січень Лютий Березень Квітень Липень Вересень Жовтень

«Данкор» /
«ДС-

экспресс»
13 % 0 % 0 % 6 % 0 % 5 % 13 %

«Панорама» 8 % 0 % 17 % 16 % 9 % 32 % 32 %

«Ваш шанс» 24 % 28 % 13 % 28 % 12 % 28 % 32 %

«Сумщина» 32 % 56,52 % 17 % 36 % 19 % 65 % 55 %

Січень Березень Червень Вересень

«Данкор» /
«ДС-экспресс»

0 % 5 % 10 % 8 %

«Панорама» 0 % 8 % 8 % 4 %

«Ваш шанс» 5 % 9 % 16 % 16 %

«Сумщина» 15 % 16 % 13 % 36 %
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Шевченко», «Обновленное «Рідне місто» идет на 
выборы!» («Ваш шанс»); «Віктор Янукович: «Нас 
хвилюють не рейтинги, а доля країни», «Прийшов 
час УДАРу!», «Громадськість висунула Єпіфанова 
в нардепи», «Регіонали відновлюють роботу 
ліфтів», «Фонд Костенка допоміг відремонтувати 
Сумську районну лікарню», «Президент Янукович 
наблизив Україну до Європи в Братиславі», 
«Сепаратизм зупинить тільки «сильна і розумна 
влада», «Олег Тягнибок вимагає негайної нейтра-
лізації терористів», «Юлія Тимошенко обіцяє 
окупантам країни жорстку розплату», «Хто веде 
Порошенка на вибори», «Христос хрестився!.. У 
річці Йордан!», «Аудитори перевірять «Юліни 
тарифи»», «Суми першими розпочали боротьбу за 
справедливі тарифи» («Сумщина») та ін.

До прийомів, які використовують співробітники 
місцевих видань при підготовці замовних мате-
ріалів, належать: своєрідне розміщення зображень 
(фото, карикатури, малюнки); підписи під фото, 
які змінюють загальний зміст повідомлення; 
псевдоавторство; псевдоінтерв’ю та ін.

Висновки. Підсумовуючи, можна зробити вис-
новок: а) в Україні немає значної проблеми з 
рекламним законодавством щодо «джинси», проб-
ле ма з його виконанням; б) для розміщення ма-
теріа лів з ознаками замовності використовують 
квадратик, трикутник, літеру «R» тощо в кінці 
публікації; використання спеціальних рубрик, своє-
рідне розміщення зображень (фото, карикатури, 
малюнки); підписи під фото, які змінюють зага-
льний зміст повідомлення; псевдоавторство; псев-
доінтерв’ю та ін.; в) контент-аналіз публікацій 
прихованого розміщення замовних і рекламних 
матеріалів свідчить, що у відсотковому вимірі 
найбільшу частку таких публікацій містить контент 
комунальної обласної газети «Сумщина»: середній 
показник за всі 26 місяців, що аналізувалися 
видання – 34,47 %, хоча за цей час у виданні 
змінилося три редактори, та й країна теж змінилася; 
г) упродовж усього періоду дослідження серед 
публікацій з ознаками замовності превалюють 
матеріали політичної тематики. Середнє співвід-
ношення 6 проти 2. Отже, сумські обласні газети 
не повністю виконують головну для себе функцію – 
всебічне й об’єктивне інформування соціуму, а 
реципієнти не отримують повної й об’єктивної 
інформації про суспільно важливі події.
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Особливості дотримання журналістських стандартів  
під час висвітлення бойових дій

У статті визначено особливості дотримання професійних стандартів 
під час роботи журналістів в екстремальних умовах, зокрема бойових дій. 
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The article defines the features of professional standards compliance in 
terms of work of journalists in extreme conditions, in particular – in the area 
of combat operations. 
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В статье определяются особенности соблюдения профессиональных 
стандартов во время работы журналистов в экстремальных условиях, в 
частности в зоне боевых действий.
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The features of standards compliance in terms of coverage of warfare

Особенности соблюдения журналистских стандартов 
во время освещения боевых действий

ступ. Основою сталого демократичного роз-
витку суспільства є вільні й неупереджені 

ЗМІ, які надають достовірну інформацію та 
сприяють поширенню суспільної дискусії, форму-
ванню громадської думки, напрацюванню суспіль-
ного «порядку денного». Брак вільних ЗМІ, як 
і деформації у їх функціонуванні призводять до 
болісних наслідків для суспільства. Так, справжнім 
викликом для українського суспільства стала 
необхідність протистояти гібридній інформаційній 
війні, зберігаючи демократичні стандарти свободи 
слова та плюралізму ЗМІ. У свою чергу, вітчизняні 
медіа та журналісти, які ще не укріпилися ос-
таточно в дотриманні журналістських стандартів, 
зіткнулися зі складним вибором між демонстрацією 
своїх патріотичних переконань і перетворенням на 
знаряддя інформаційної протидії та неухильним 
дотриманням журналістських стандартів, що могло 
би призвести навіть до людських втрат в умовах 
ведення бойових дій. Вочевидь, існує певна модель 
дотримання журналістських стандартів під час 
особ ливих умов і для звичайних умов. Бойові дії і 

небезпека, на яку наражають військових і мир них 
жителів через відкрите оприлюднення медіа місця 
їх розташування, особливостей побуту, забезпе-
чення та ін. диктують певні обмеження щодо 
таких стандартів, як оперативність, точність тощо. 
Ситуація у вітчизняних реаліях ускладнюється 
ще й тим, що не тільки медіа, а й представники 
державних органів та військових відомств не були 
готові до таких екстремальних подій. В умовах, 
коли повна заборона вже не могла діяти, а повна 
свобода дій могла би призвести до трагічних 
наслідків, і розпочався спонтанний пошук моделі 
взаємодії медіа і влади в межах, заданих професій-
ними журналістськими стандартами.

Теоретичне підґрунтя. Проблемі дотримання 
журналістських стандартів та професійної етики 
присвячували свої дослідження такі вітчизняні 
фахівці, як Валерій Іванов, Тетяна Кузнецова, 
Олена Кутовенко, Володимир Різун, Людмила 
Супрун та ін. Та впродовж останніх двох років 
(2014–2016), під час висвітлення бойових дій, ця 
проблема стала предметом не лише вузькофахових 

В
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досліджень, а й гострих суспільно-політичних дис-
кусій. Чи мали право медіа в прямому ефірі інфор-
мувати про стан військових частин в Іловайську 
[1]? Чи могли критикувати чиновників Міноборони 
за недолугу (в умовах воєнного часу – злочинну) 
політику із постачання зброї [2]? Неповний 2016 р. 
ознаменувався щонайменше чотирма гучними дис-
ку сіями цього плану: прив’язка Іловайської трагедії 
до розслідування про офшори вищих посадов ців 
держави [3]; оприлюднення сайтом «Миротворець» 
бази даних журналістів, котрі отримували «акреди-
тацію» на території, непідконтрольній Україні [4]; 
оприлюднення ві део репортажу кореспонденткою 
«Новой газеты» і загибель українських військово-
службовців [5]. Варто зазначити, що консенсус у 
суспільстві щодо цих питань остаточно не знайдено, 
а реакція внутрішньополітичної еліти та міжна род-
них організацій нерідко є протилежною [6].

Метою статті є визначення особливостей 
дотримання професійних стандартів під час роботи 
журналістів в екстремальних умовах, зокрема під 
час висвітлення бойових дій.

Результати дослідження. Розглянемо основні 
журналістські стандарти, яких варто дотримуватися 
у, так би мовити, «мирний час». Отже, основними 
журналістськими стандартами, якими керується 
журналіст у своїй професійній діяльності, є: баланс 
думок і точок зору, оперативність, достовірність 
(посилання на джерела), відокремлення фактів 
від коментарів, точність, повнота представлення 
фактів та інформації щодо проблеми [7–11]. 

Важливою складовою етичної професійної дія-
льності журналіста є також доступність матеріалів 
для розуміння його аудиторії та недискримінаційний 
аспект.

Головними нормативними джерелами, де відоб-
ражені ці стандарти, є Кодекс етики українського 
журналіста [12], Декларація принципів поведінки 
журналістів Міжнародної федерації журналістів 
[13] та інші міжнародні стандарти і принципи 
журналістської етики [14]. 

Розглянемо детальніше кожен із зазначених 
стандартів. По-перше, це баланс думок і точок зору. 
Відповідно до п. 10 Кодексу етики українського 
журналіста [12], точки зору опонентів, у тому числі 
тих, хто став об’єктом журналістської критики, 
мають бути представлені збалансовано. Так само 
мають бути подані оцінки незалежних експертів. 
Тобто якщо журналістське повідомлення говорить 
про конфлікт, то повинні бути представлені дві 
сторони конфлікту. Ще краще – коли, крім сторін 
конфлікту (котрі, звісно, заангажовані), слово 
надається і незалежним експертам. Для інтернет-
видань допускається оперативне повідомлення 
новини із представленням однієї точки зору, якщо за 
деякий час (за різною методологією моніторингу – 
12 годин [15]) з’явиться друга новина з позицією 
іншої сторони, при цьому в бек-граунді (кінцівці, 

яка розповідає про розгортання подій, їх історичні 
передумови) цієї новини міститиметься посилання 
на першу новину й короткий опис її суті.

По-друге, оперативність. Пункт 1 Кодексу етики 
українського журналіста [12] визначає, що головний 
обов’язок журналіста – «сприяти забезпеченню 
права громадян на одержання оперативної інфор-
мації». Журналісти повинні зазначити, коли саме 
відбулася подія. «Днями…», «нещодавно…» –  та-
ких слів у лексиконі професійних журналістів не 
існує. Якщо не міститься інформації, коли відбу-
лася подія, то, ймовірніше за все, цієї події і не було. 
Як виняток (у випадках, коли журналісту склад  но 
з’ясувати точну дату події), допускається зазна-
чення певних часових меж, в яких відбулася подія.

По-третє, достовірність (посилання на джерела). 
Пункт 6 Кодексу етики українського журналіста 
[12] визначає, що «найпершим обов’язком журна-
ліста є повага до права громадськості на повну та 
об’єктивну інформацію про факти і події». Між-
народна декларація принципів поведінки журна ліс-
тів закріплює, що журналіст зобов’язаний пода вати 
інформацію, посилаючись на факти, походження 
яких він знає. Іншим наслідком цього стандарту є 
те, що журналіст має чітко зазначити свої джерела 
інформації та називати експертів, в яких брався 
коментар, або назву та інші деталі досліджень, які 
згадуються у матеріалі з можливістю перевірити 
їх достовірність. Сформулюємо це так: журналіст 
прямо не зобов’язаний перевіряти, чи джерело А 
каже правду. Проте журналіст має бути пере ко-
наний, що джерело А є експертом у даному питанні, 
а будь-хто з аудиторії може переконатися у тому, 
що джерело А дало саме такий коментар. Але і в 
цьому правилі є виняток, адже за умови наявності 
небезпеки для фізичного здоров’я, професійної 
діяльності джерела чи експерта журналіст має 
право не відкривати своїх джерел. Має він це 
зробити тільки на вимогу суду [16].

По-четверте, відокремлення фактів від комента-
рів. Пункт 9 Кодексу етики українського журналіста 
[12] зазначає, що факти, судження та припущення 
мають бути чітко відокремлені одне від одного. В 
матеріалі має бути чітко видно, де судження самого 
журналіста (якщо вони там взагалі доречні), а де 
виклад фактів.

По-п’яте, точність. Міжнародна декларація прин-
ципів поведінки журналістів [13] закріплює, що 
повага до істини та права громадськості на прав-
ду – перший обов’язок журналіста.

По-шосте, повнота представлення фактів та ін-
фор мації з проблеми. Згідно з пунктом 6 Кодексу 
етики українського журналіста [12], будь-яка те-
ма потребує максимально повного набору фактів і 
думок. Тому завдання журналіста все це знайти в 
компетентних джерелах. Для інтернет ЗМІ стан-
дарт вважається недотриманим через відсутність 
бекграунда в повідомленні [15].

Shturkhetskyi Serhii. The features of standards compliance in terms of coverage of warfare
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Доступність називають [17] ще одним жур на-
лістським стандартом, особливо важливим для 
широкої телевізійної аудиторії. Журналісти можуть 
зробити чудовий матеріал, але розповісти його 
незрозумілою мовою (наприклад, з використанням 
професійної лексики, чим зведуть нанівець усі свої 
зусилля щодо інформування громадян).

Що стосується журналістики конфлікту, то 
надзвичайної важливості набувають при висвітленні 
подій недискримінаційні аспекти, які у «мирній» 
журналістиці є складовими журналістських стан-
дар тів «за замовчуванням». Розглядаючи цей не-
диск римінаційний аспект, варто згадати про гендер, 
інклюзивність та мову ворожнечі.

Тож важливим показником збалансованості й 
повноти подання інформації є також гендерний 
аспект – однакове представлення експертів експер-
том, ведучих, незважаючи на їх стать. Неприпусти-
мим для дотримання стандартів є сексизм або будь-
які інші вияви гендерної та іншої дискримінації 
[18; 19]. 

Необхідною умовою розвитку цивілізованого 
су спільства є інклюзивність (залучення, вклю-
чення) людей з особливими потребами до 
суспільного життя. Зрозуміло, що це неможливо 
за браком згадок у ЗМІ про таких людей, 
при ігноруванні їх потреб і думок. І навпаки, 
професійне, себто відповідне до журналістських 
стандартів висвітлення в медіа проблем людей 
із інвалідністю допоможе руйнувати стереотипи 
щодо них [20]. Мова йде про використання 
журналістами коректної мови (наприклад, уникати 
таких фраз, як «хворіє на...», «жертва (чогось)», 
які викликають дискомфорт або жаль та навіюють 
відчуття постійного болю та безнадійності, уникати 
використання образів, які передають страждання, 
небезпеку, ізоляцію або пасивність). Спілкування з 
такими людьми вимагає додаткового такту, іноді – 
засобів комунікації (наприклад, спеціального 
дизайну на шпальтах газет тощо), нестандартного 
підходу до пошуку ідей до своїх матеріалів.

Про неприпустимість дискримінації маємо 
говорити й під час висвітлення подій за участю 
біженців (вимушені переселенці з іншої держави), 
вимушених переселенців (громадяни, які в 
межах однієї країни змушені залишити свої місця 
проживання), дітей, людей похилого віку.

Власне, саме про це ємко говорить і стаття 15 
Кодексу етики українського журналіста: «Ніхто не 
може бути дискримінований через свою стать, мову, 
расу, релігію, національне, регіональне чи соціальне 
походження або політичні уподобання. Вказувати 
на відповідні ознаки особи (групи людей) слід 
лише у випадках, коли ця інформація є неодмінною 
складовою матеріалу. Необхідно утримуватися від 
натяків або коментарів, що стосуються фізичних 
недоліків чи хвороб людини, уникати вживання 
образливих висловів, ненормативної лексики» [12]. 

Подібні антидискримінаційні норми знаходимо й у 
міжнародних стандартах журналістики [14] .

Дискримінація відбувається різними методами, 
вона може бути не яскраво виявлена (наприклад, 
зміщення акцентів, маніпулятивні заголовки тощо), 
але нерідко вона супроводжується певними слова-
ми-маркерами, які становлять лексичний запас «мо-
ви ворожнечі» [21]. Не тільки застосування самим 
журналістом слів-маркерів з «мови ворожнечі», а 
й іноді безвідповідальна ретрансляція дискримі-
наційних чи ненависницьких гасел чи закликів може 
призвести і до поширення цієї мови ворожнечі в 
суспільстві, і до підвищення рівня нетерпимості до 
окремих соціальних чи національних (релігійних, 
вікових тощо) груп.

Під час бойових дій та екстремальних ситуацій 
на журналістів очікують серйозні випробування. 
Журналісти мають усвідомлювати певні об’єктивні 
ризики для оточення від безумовного дотримання 
стандартів. Наприклад, повнота наданої інформації 
про розташування військ, цитування джерел може 
завдати шкоду як конкретним людям, так і держав-
ним інтересам України. Але де та межа, коли закін-
чується звичайна обережність чи турбота за чиєсь 
життя і починається цензура, замовчування важли-
вих тем? Наприкінці 2014 р. медіаексперт Ігор Куляс 
запропонував свій підхід [22] до засто сування 
стан дартів під час висвітлення бойових дій.

Наприклад, І. Куляс обґрунтовує необхідність 
зважати на певні особливості при застосуванні 
стандартів. Рекомендації, обговорені під час між-
народної конференції «Стандарти журналістської 
діяльності під час конфлікту», яка відбулася 
18 листопада 2014 р. [23], стали основою для 
формування професійної позиції [24] щодо драж-
ливих питань особливостей застосування стандарту 
оперативності (ведення прямих репортажів із зони 
бойових дій і з окупованих територій, визначення 
точної дати події), особливостей застосування 
стандартів точності й достовірності (розповідь про 
події, що відбулися в недоступних для журналістів 
місцях, передача інформації від офіційних структур, 
використання чужого фото- і відеоматеріалу, 
відео архіву при ілюстрації розповіді, поширення 
інформації про загиблих, поранених, зниклих 
безвісти, заручників, забезпечення анонімності 
учасників та очевидців подій у зоні конфлікту 
тощо), особливостей застосування стандарту пов-
ноти подання інформації (оприлюднення даних про 
переміщення та місця дислокації військ чи окремих 
підрозділів, точні дані про кількість військових на 
різних ділянках бойових дій тощо), особливостей 
застосування стандарту збалансованості подання 
інформації (слово представникам і ватажкам 
терористів та окупантів, а також їх симпатиків 
у матеріалах новин може надаватися лише для 
озвучення фактичних даних), особливостей засто-
сування стандарту відокремлення фактів від думок 
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(які полягають, насамперед, у доборі нейтральної 
лексики для подання матеріалу).

Контекст інформаційної війни, що супроводжує 
збройний конфлікт, диктує ще одну небезпеку для 
професійної стійкості журналістів – мова йде про 
необхідність психологічної врівноваженості. Жур-
на лістів можуть використовувати як ретрансляторів 
вигідних для пропагандистів панічних наст роїв, та 
й журналісти як звичайні люди можуть втрачати 
рівновагу, коли на їх очах відбуваються драматичні 
й трагічні події. Як зазначає психолог Наталя 
Улько, «наші журналісти виявилися не го товими 
коректно подавати події, які відбувались» [25]. 

На переконання Н. Улько, журналісти повинні 
утримуватися від постійного показу крові, мертвих 
тіл. «Важливо показувати тих, хто вижив, — 
давати надію. Журналісти мають робити акцент не 
на тому, що сталось, а на тому, що відбувається 
зараз, як вирішується ситуація» [25].

Висновки. Під час бойових дій журналіст 
піддається значним психоемоційним та фізичним 
навантаженням, які супроводжуються небезпекою 
для життя та здоров’я. У цих умовах журналісти 
готують матеріали, що потребують особливої уваги 
редакторів у частині особливостей дотримання 
журналістських стандартів.

На сьогодні в Україні ще немає стійкого суспі-
льного консенсусу щодо дотримання журналістських 
стандартів під час війни, а сформовані наприкінці 
2014 р. Рекомендації ще можуть переглядатися та 
доповнюватися. Наявні в нормативних документах 
з журналістської етики [14; 15] меседжі мають 
бути інтерпретовані співвідносно до тієї кількості 
кейсів, які вже вирішували і ще будуть вирішувати 
вітчизняні журналісти під час висвітлення конф -
лікту. Важливим вбачається (особливо у «повоєн-
ний» час, що характеризується значним соціальним 
напруженням, великою кількістю внутрішньо пере-
міщених осіб тощо) наголошення на таких аспектах 
дотримання журналістських стандартів, як недиск-
ри мінаційний (інклюзивний) аспект, невикористан-
ня мови ворожнечі. Ще потребує додаткового дослід-
ження вплив на психоемоційний стан журналіста 
екстремальної ситуації, а також відповідність 
про  фесійній етиці трансляції великим соціальним 
групам через свої матеріали почуття страху, три-
воги чи, навпаки, надії.
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ua/ethics/standards/natalya_ulko_ne_mozhna_
pokazuvati_bagato_krovi_mertvikh_til_vazhlivo_
pokazuvati_tikh_khto_vizhiv_davati_nadiyu/
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Польська школа художнього репортажу

© Шутяк Л. М., 2016

У статті розглянуто поняття художнього репортажу та проаналізо-
вано його вплив на розвиток української журналістики й документальної 
літератури загалом. Окрему увагу зосереджено на школі художньої репор-
тажистики в Польщі та жанрово-стилістичному вивченні кращих її зразків. 
Зроблено спробу виявити характерні особливості художнього репортажу, 
його тематичне наповнення та сфери функціонування й окреслити потен-
ційні вектори еволюції жанру. 

Ключові слова: жанр; художній репортаж; нон-фікшн; літературна 
журналістика; література факту.

Шутяк Л. М.,
канд. наук із соц. комунік.

The article deals with the concept of artistic reportage and analyzes its 
influence on development of the Ukrainian journalism and nonfiction in general. 
A special attention is focused on the school of artistic reportage in Poland and 
genre-stylistic study of its best examples. The article attempts to identify the 
characteristics of artistic reportage, its thematic content, areas of functioning 
and outline potential vectors of genre evolution.

Keywords: genre; artistic reportage; non-fiction; literary journalism; lite-
rature of fact.

Shutiak Lilia, 
Candidate of Sciences
on Social Communications

В статье рассмотрено понятие художественного репортажа и проана-
лизировано его влияние на развитие украинской журналистики и докумен-
тальной литературы в целом. Особое внимание сосредоточено на школе ху-
дожественной репортажистики в Польше и жанрово-стилистическом изу-
чении лучших ее образцов. Сделана попытка выявить характерные особен-
ности художественного репортажа, его тематическое наполнение и сферы 
функционирования и определить потенциальные векторы эволюции жанра.

Ключевые слова: жанр; художественный репортаж; нон-фикшн; ли-
тературная журналистика; литература факта.

Шутяк Л. М.,
канд. наук по соц. коммуник.

Polish school of artistic reportage

Польская школа художественного репортажа

ступ. Зародившись у США в середині мину ло-
го століття, літературна журналістика швидко 

поширилася Європою. У Польщі, Чехії, Білорусі, 
Великобританії виходить чимала кількість подіб-
них експериментів із журналістським текстом, які 
швидко здобули популярність і в Україні. Серед 
видавництв, в яких з 2010 р. були опубліковані 
кращі перекладні зразки літератури нон-фікшн, 
згадаймо такі: «Темпора» (більше 20 найменувань), 
«Наш час» (П. Смоленський «Похорон різуна», 

В. Тохман «Ти наче камінь їла»), «Грані-Т» 
(М. Щиґел «Ґоттленд»), «Піраміда» (А.-Л. Лау-
рен «У горах всі рівні», «У них щось негаразд 
з головою, у тих росіян», «Невідома ціна сво-
боди. Демократичні революції у Грузії, Україні, 
Киргизії»), «Астролябія» (В. Пестка «До поба-
чення в пеклі»), «Дух і літера» (С. Алексієвич 
«Час second-hand»), «Наш Формат» (О. Саєрстад 
«Кабульський книгар»), «Книги–ХХІ» (Р. Капус-
цінський «Імператор/Шахіншах») та ін. 

В
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Одним з найпоказовіших жанрів літературної 
журналістики є художній репортаж. За своїми озна-
ками він уподібнений до звичайного, хоча, крім 
оперативності й актуальності, додамо дві інші ха-
рактеристики – аналітичність і художність. Інфор-
маційність (факт) – це основа художнього ре пор-
тажу. Як і при підготовці звичайного репортажу 
(навіть більш детально), журналіст збирає фак ти, 
опитує свідків, працює з документами й архі вами, 
вивчає обстановку та героїв майбутнього тексту. 
Ана літичність виявляється в осмисленні отриманої 
інформації, постановці проблеми та пошуку рі-
шень, спостереженні за темою як зсередини, так 
і зовні. 

Мета статті – проаналізувати жанр худож-
нього репортажу в польській традиції та класифіку-
вати його сучасні тематичні й стилістичні варіації. 

Мета роботи передбачає виконання таких зав-
дань: 1) дослідити характер художньої репорта-
жистики в польських ЗМІ та літературі; 2) про-
аналізувати динаміку розвитку, генетичні особли-
вості та сфери функціонування художнього репор-
тажу в польському медіадискурсі; 3) прос тежити 
ключові вектори еволюції жанру.

Теоретичне підґрунтя. До визначення терміна 
зверталися українські та закордонні науковці, 
серед яких В. Здоровега, І. Вартанов, Д. Григораш, 
В. Карпенко, М. Василенко, Т. Хітрова, І. Михай-
лин, М. Кім, О.Черникова, О. Тертичний, М. Вой-
тек, С. Гуревич, Ж.-Д. Буше, М. Галлер та ін. 
Усі вони тією чи іншою мірою аналізують природу 
жанру та його стилістичні особливості з різних 
концептуальних ракурсів. Так, французький ре-
пор тер Жан-Домінік Буше зазначає, що кожному 
репортажеві притаманна драматичність, що упо-
дібнює його до кіно й телебачення; філософську й 
літературну складову жанру виокремлює М. Гал-
лер; на емоційності та прискіпливій увазі до 
фактів наголошує А. Іващук. Загалом дослідники 
дотримуються тези, що художня репортажистика 
акумулює певні ознаки із суміжних галузей – 
літератури, філософії, психології, й у такий спосіб 
реалізується універсалізація жанру.

Результати дослідження. Однією з центрально-
європейських країн, де сформувалася школа 
художньої репортажистики, є Польща. Як зазначає 
Л. Белей, першими польськими репортажистами 
вважають лауреатів Нобелівської премії Генрика 
Сєнкєвича та Владислава Реймонта, а першим 
репортажем «Паломництво до Ясної Ґури» Рей-
монта (1895) [1].  Причини популярності репор-
тажу в Польщі письменник і перекладач Л. Белей 
пояснює тим, що в часи комунізму репортаж був для 
багатьох «способом прихованого метафоричного 
іносказання» [2]. Він дозволяв говорити те, чого не 
можна було сказати відкрито, а саме: засуд жувати 
владу. Такий, наприклад, культовий репортаж 
Барбари Лопєнської «Лапа в лапу», побудований 

на інтерв’ю з дресирувальницею тигрів. «Алюзії 
на агентів служби безпеки в ролі дресирувальників 
тотально контрольованого суспільст ва прочитува-
лися непомильно» [3]. Або «Імператор» Р. Капус-
цін ського, який заслужив славу «репортажу-мета-
фори механізмів влади» [3]. Ці та інші приклади 
засвідчують істотне суспільне значення цього жанру 
й екстраполюють на нього функції, характерні для 
художньої літератури.

Як зазначає М. Щиґел, тодішні автори, щоб 
ошукати цензора й водночас не обманювати 
читача, «шукали літературних способів показувати 
Польщу. Казали, що за комунізму кожен текст 
має сьоме дно» [4]. Це змушувало журналістів 
вчитися писати метафорами й вплинуло на глибину 
згаданого жанру. «Ми, беручись до писання, відразу 
думаємо про текст, про те, метафорою чого він має 
бути» [5], – зазначає В. Шабловський. Подібне 
загравання з цензурою та захоплення прихованими 
порівняннями спричинило еволюцію стилю. «Вихід 
поза однозначне трактування слів і надавання їм 
додаткових значень стали специфічними рисами 
польської репортажистики» [3]. У цьому полягає 
основна відмінність польської школи репортажу 
від американської чи української. 

Молодий польський репортажист Зємовіт Щерек 
популярність художньої репортажистики у своїй 
країні вбачає у великій цікавості його співвіт чиз-
ників до світу. Такі репортажі, на думку автора, 
«не звичайні байочки, а нормальні, стилістично 
відпрацьовані тексти. І художній аспект тут дуже 
важливий. Бо йдеться не тільки про факти, а й 
про стиль і про свій художній голос» [6]. Зазна-
чимо, що українцям також не бракує цікавості й 
відкритості до світу. Проте, на відміну від колег 
із центральноєвропейських країн, в українських 
журналістів до останнього часу було мало фінан-
сових можливостей подорожувати світом. Виняткові 
в цьому сенсі подорожні історії А. Чапая, М. Кід-

рука, які їздили до екзотичних країн і опи сували це 
у своїх репортажах, блогах, а згодом – книжках.

Історично склалося так, що в Польщі сфор-
мувалися дві магістральні школи репортажистики: 
«ті репортери, які доводять, що в далеких країнах 
є Інші, яких треба збагнути, і ті, які доводять, 
мовляв, Інші такі самі» [2]. На думку О. Шеремет, 
«цей концепт стає справжньою візитівкою поль-
ських репортерів» [3], які перебувають під впливом 
традиції Р. Капусцінського в ролі «тлумача 
культур» [3]. 

Потужним виданням, яке стало осередком цього 
жанру в Польщі, була й залишається «Газета Ви-
бор ча». Починаючи з 1993 р., художні репортажі 
виходять тут окремим додатком «Великий формат». 
Традиція художньої репортажистики опановує 
нові горизонти – в Польщі діє клуб-книгарня 
«Ки піння світу» («Wrzenie świata»), присвячена 
цьому стилю. Його засновниками є М. Щиґел і 

Shutiak Lilia. Polish school of artistic reportage



33

In
fo

rm
a
ti

on
 S

oc
ie

ty
. 

20
16

. 
Is

su
e 

23
 (

J
a
n
u
a
ry

-J
u
n
e)

В. Тохман. Тут відбуваються зустрічі з відомими 
журналістами, дискусії, майстер-класи. Опанувати 
секрети репортажної майстерності можна в Інсти-
туті репортажу (Польща). З 2010 р. у Варшаві 
відбувається міжнародний фестиваль літератури 
факту «Варшава без фікції», а також вручається 
премія Ришарда Капусцінського за найкращий 
літературний репортаж, виданий у Польщі у 
форматі книжки.

Головна редакторка розділу репортажу «Gazety 
Wyborczej» Малґожата Шейнерт популярність 
жанру в Польщі пояснює тим, що «література 
факту більше допомагає дати собі раду зі щоденним 
життям, ніж літературна фікція» [7]. Відсутність 
авторитетів серед політиків, громадських і дер-
жавних діячів, ідеологів, журналістів призводить 
до того, що звичайні люди втрачають зразки 
для наслідування, перестають вірити. Водночас 
репортерка наголошує на фронтальному зацікав-
ленні художньою репортажистикою, порівняно 
з іншими видами ЗМІ. «Мені здається, що 
авторам репортажів відносно багато довіряють; 
вони передають розповіді безпосередніх свідків 
і учасників подій, а часто й самі беруть участь у 
цих подіях. Загалом вони не зацікавлені в тому, 
щоб переінакшувати світ на свою користь. Може, 
тому люди шукають репортажів. Вони потребують 
правдивих історій» [7]. Такої ж думки дотримується 
М. Щиґел: «У різних країнах відбуваються речі, 
які складно зрозуміти, і людина почувається краще 
й безпечніше, коли прочитає про це репортаж. А 
романи сьогодні вже нічого нам не пояснюють» 
[4]. Тож однією з основних причин захоплення 
нон-фікшном є довіра споживачів мас-медіа до 
того світу, який він зображує. 

Як зазначає дослідниця Р. Свято, особливий ін-
терес українських перекладачів, а отже, і ви дав-
ців, до поляків визначається кількома чинни ками. 
Перший – це «близькість багатьох контекстів (як 
історичних, так і сучасних)» [8], другий – «по туж на 
культурна політика Польщі, завдяки якій абсолютна 
більшість польських перекладних видань – і не 
лише репортажних – з’являється в Україні» [8]. Та 
найбільш важливим видається «по тужна традиція 
репортажної школи» [8], яка дала світові знаних 
репортажистів – Р. Капусцінського, М. Щиґела, В. 
Шабловського, Я. Гуґо-Бадера, К Вар ґу, Г. Кралль 
та ін. «Це школа польського репортажу, – зауважує 
польська жур налістка І. Мей за, – де репортерам 
вдавалося говорити бі льше понад те, що було 
написано» [9]. У цьому й полягає журналістська 
майстерність – змусити читача побачити між рядків, 
пробудити в ньому бажання думати й аналізувати. 
Але при цьому відмовитися від дидактизму чи 
накидання власних поглядів.

Одним із найвизначніших представників поль-
ської літератури факту (так у Польщі називають 
«НЖ»), «королем репортажу» є Ришард Ка-

пусцінський (1932–2007). Усе життя автор безу-
пинно подорожував, намагаючись бути в центрі 
подій і достовірно викладати факти. Результатом 
численних закордонних відряджень Капусцін-
ського стали актуальні репортажі з різних країн 
світу, а також близько 30 книжок про ці мандри. В 
українському перекладі побачило світ кілька кни-
жок публіциста: «Імперія» (2003, 2012), «Подорожі 
з Геродотом» (2011), «Імператор/Шахіншах» 
(2014), «Авто порт рет Репортера» (2011). Якщо 
перші три є зразками художньої репортажистики 
автора, то остання – це колаж із 48 інтерв’ю 
Капусцінського, в яких викладено основи про фе-
сійної майстерності.

Зупинимося детальніше на книзі «Імператор/
Ша хін шах», до якої увійшли найбільш 
знакові тексти автора. Книжка складається з 
двох творів, при свячених революціям у Ефіопії 
та Ірані. Обидва тексти дуже схожі між собою й 
стосуються істотних питань – диктатури монарха, 
стосунків імператора, інтелігенції і народу, причин 
виникнення революції тощо. Написані в різній 
літературній формі, ці твори тією чи іншою 
мірою належать до художньої репортажистики, 
документалістики, нон-фікшн. У книжці автор 
посилається на довідкові джерела, використовує 
різні шрифти, пряму мову, цитати тощо. В основі 
цих двох текстів – факти і свідчення учасників 
подій та самого Капусцінського, який створював 
репортажі на основі побаченого й почутого. За 
словами автора, він був очевидцем 27 революцій у 
країнах Третього світу, які й описав у своїх творах. 

«Імператор» розповідає про повалення режиму 
Гайле Селасіє в Ефіопії. Оповідь у тексті ведеться 
від кількох людей, яких автор називає в репортажі 
Й. М., Ф., Л. Ц., Т. К-Б., В.А-Н., Е та ін. За 
цими ініціалами приховані слуги імператора – ті, 
«хто заповнював салони, канцелярії і коридори 
палацу» [10, 17]. У їхніх очах монарх постає з 
різних ракурсів. Мовлення слуг коливається 
між літературним і простонародним – ще один з 
прийомів, які використовують для забезпечення 
автентичності репортажів.

Як зауважує українська журналістка С. Ослав-
ська, цей твір є «найбільш контроверсійним 
репор тажем Капусцінського. Найгостріші 
питання, які ставили репортерові у зв’язку з 
цією книжкою, стосуються автентичності та 
правдивості свідчень» [11]. Протягом тривалого 
часу в Польщі точилися дискусії щодо того, 
скільки фікції в репортажі може дозволити собі 
автор. Одним з приводів для цієї полеміки стала 
біографія «Kapuściński Non-Fiction» (2010) 
Артура Домославського, в якій зга дане питання 
було порушено публічно на офіційному рівні. 
Як зазначає британський журна ліст Л. Гардінг, 
основні претензії до Р. Ка пусцін ського полягали в 
тому, що автор «неодноразо во перетинав межу між 
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репортажем і фікцією – або, висловлюючись менш 
ввічливо, просто вигаду вав» [12]. У цьому «короля 
репортажу» і звину вачує А. До мославський у май-
же 600-сторінковій біографії «Kapuściński Non-Fic-
tion». «Капусцінський експериментував у галузі 
журналістики, – зазначає А. Домославський. – Він 
не знав, що перетнув лінію між журналістикою і 
літературою. Я досі думаю, що його книги чудові 
та безцінні. Але в підсумку вони належать до 
художньої літератури» [12]. Ця теорія й книжка 
загалом зазнали суворої критики від прихильників 
творчості Р. Капусцінського та його родини, яка 
навіть подала судовий позов на А. Домославського 
(інша причина – втручання в особисте життя сім’ї 
репортажиста). Зазначимо, що через брак балансу 
між журналістикою і літературою, фікшн і нон-
фікшн свого часу звинувачували й американських 
«новожурналістів» на чолі з Т. Вулфом. Ці настрої 
ще раз засвідчують неприйняття суспільством 
будь-яких відступів від усталених канонів. 

На противагу теоріям А. Домославського, 
український публіцист і перекладач А. Бондар не 
вбачає в порушенні Р. Капусцінським рівноваги між 
фікшн і нон-фікшн істотної антиномії. Як зауважує 
дослідник, творчість поляка «ніколи не належала 
до stricte літератури факту» [13]. Підтвердженням 
цього може слугувати те, що Р. Капусцінського 
висували на Нобелівську премію саме в галузі 
літератури. Тієї ж думки про польського репор-
тажиста дотримується українська дослідниця 
О. Ше ремет. «Він був більше письменником, ніж 
репортером» [14], – стверджує вчена. 

На нашу думку, подібний парадокс цілком 
закономірний у наукових (і не тільки) колах. У 
цьому й виявляється інший аспект суб’єктивізму 
стилю – кожен трактує його по-своєму. У випадку 
з Р. Капусцінським це означає нетиповість, оригі-
нальність і високу професійну майстерність автора, 
за якого змагаються відразу дві галузі – журна-
лістика та література.

Зазначимо, що молоде покоління репортерів 
(особливо польських) намагається подолати вплив 
Р. Капусцінського і створювати нетривіальні репор-
тажі з використанням усіх сучасних технологій. 
Так, В. Шабловський в одному інтерв’ю зауважив, 
що «важливим завданням польського репортажу 
є звільнитися від Капусцінського» [13]. Тобто 
припинити наслідувати його манеру й створювати 
нові репортажі про світ, що стрімко змінюється, 
а отже, пропонує нові теми й сюжети для 
репортажистів.

Іншим текстом, уміщеним у книжці Р. Капус-
цінського, є «Шахіншах». Він виник у результаті 
подорожі автора до Ірану. Основна тема матеріа-
лу – зародження та наслідки революції в цій країні. 
Матеріал написаний у формі невеликих частин – 
фотографій, нотаток, цитат. Капусцінський бере 
до рук знімок і пише з нього детальну історію. 

Особливо прискіпливо публіцист зображує одяг 
героїв, їх психологічні стани, звичаї і традиції, 
релігію, а також створює яскраві портрети ві-
домих політичних діячів. Українська дослідниця 
О. Шеремет виокремлює цей прийом Капусцін-
ського – «увагу до деталей, які він здатен 
перетворити на метафори суспільних явищ» [14]. 
У тексті також багато документів, вирізок із газет, 
інтерв’ю, розшифровок аудіозаписів, уривків з 
книжок, міркувань Капусцінського. Достовірності 
тексту додають історичні екскурси та свідки подій, 
які говорять своїми голосами. У тексті з’являються 
реальні герої – Магмуд і його брат, від імені яких 
ведеться друга частина оповіді.

Естетичної та філософської вартості текстам Р. 
Капусцінського надає те, що автор не обмежувався 
звичайним переліком фактів. У його концепції 
якісної репортажистики «важить не те, щоб читач 
довідався, скільки загинуло людей, яку зброю 
застосовано, як це прокоментував прес-секретар 
уряду чи президент, а те, щоб опис факту щось 
людині сказав, уможливив розуміння, осмислення 
і співпереживання» [15]. Ці імперативи апріорі 
трансформують художні репортажі Р. Капусцін-
ського в аналітику, світоглядну публіцистику, 
розширюючи традиційну сферу журналістики. 

Важливою рисою, яка відрізняє тексти Р. Ка-
пус цінського і «старе» покоління репортерів від су-
часного, є наявність інтернету й можливість опера-
тивно перевірити інформацію. У цьому М. Щиґел 
вбачає як недолік, так і суттєву перевагу тієї епо-
хи. Сьогодні «репортерові значно складніше, ніж 
репортерові часів Капусцінського, бо всі вже все 
бачили, всюди були й описують це в інтернеті, на 
подорожніх блоґах» [4]. Тому журналіст мусить 
зна ходити нові теми й ракурси, активно експери-
ментувати з нарацією, голосами героїв та власним 
стилем.

Показова для розуміння художньої репортажис-
тики в Польщі збірка репортажів різних авторів 
«20. 20 років нової Польщі в репортажах». Її упо-
рядником є М. Щиґел. Суб’єктивність, яку вва-
жають однією з невід’ємних атрибутів цього жан-
ру, виявляється вже в стратегії відбору авторів 
(В. Тох ман, І. Моравська, Я. Гуґо-Бадер, Л. Оста-
ловська, В. Шабловський, Ґж. Срочинський), яких 
згаданий журналіст обирає на свій смак. Польська 
дослідниця А. Вуйцінська називає цю збірку «обо-
в’язковою для людей, які цікавляться репортажем» 
[7]. Вона – одна з небагатьох, які розповідають про 
сучасну Польщу, а не інші країни, описам яких 
надають перевагу сучасні журналісти у своїх манд-
рівках і дослідженнях. У 1962 р. Р. Капусцінський 
видав єдину у своїй творчій біографії збірку 
репортажів про життя поляків під назвою «Буш 
по-польськи». В українській традиції ідентичною 
книжкою до «20. 20 років нової Польщі в репор-
тажах» є «Veni, vidi, scripsi. Світ у масштабі 
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українського репортажу», яка налічує вдвічі мен-
ше  – 10 текстів сучасних українських авторів. 

Ще однією книжкою, вартою уваги в цьо-
му контексті, є «Наша маленька ПНР» В. Шаб-
ловського та І. Мейзи. Її особливість, передусім, 
у жанрі. Це репортаж-експеримент, коли герої 
штучно створюють умови життя і від свого імені 
(та змінюючи ракурс) описують те, що з ними 
відбувається. Дослідниця Н. Малетич називає 
це «репортажем-перевтіленням» [9]. Журналіст 
польської «Газети Виборчої» В. Шабловський разом 
з дружиною І. Мейзою на півроку відмовилися від 
побутових благ, технічних досягнень і сучасних 
засобів комунікації та спробували відтворити умови 
Польської Народної Республіки початку 80-х рр. 
минулого століття. «Ми вибрали специфічну манеру 
подачі, – зазначає І. Мейза. – Це нетрадиційний 
репортаж… В польській журналістиці ніхто такого 
ще не робив до нас. Ми не робили цього спеціально, 
це не був якийсь журналістський маніфест, але ми 
бачимо необхідність у нових формах писання» [16]. 
Симптоматично, що такий експеримент збагатив 
школу польського репортажу.

Для В. Шабловського це вже не перше 
перевтілення. У 2006 р. у додатку до «Газети 
Виборчої» «Duży Format» журналіст опублікував 
репортаж про британську мережу супермаркетів 
«Теско», де на той час працювало багато поляків. 
Умови роботи й життя у Великобританії, нещасні 
випадки на виробництві, несправедлива оплата 
праці – все це описано в матеріалі. Для збирання 
інформації В. Шабловський два тижні працював 
у цьому супермаркеті. «Легко полемізувати з 
кимось, хто не пережив щось на власній шкірі, – 
стверджує репортажист, – з тим, хто базується 
на чужих думках і досвідах, але я це спробував 
сам – підписував угоду, побачив, як набирають на 
роботу, тому знав, як воно було насправді» [9]. У 
випадку В. Шабловського – власники супермаркету 
його матеріал проігнорували.

Автор відомий також численними репортажами 
про Туреччину. Як практикант каналу CNN Turk, 
він подорожував цією країною і готував матеріали 
про культуру й побут турків. Репортажі В. Шаб-
ловського отримали серію нагород: «Премію 
Melchiora» (2008), «Премію Amnesty International» 
(2008), «Премію ім. Беати Павлак» (2011). У 2010 
р. вони побачили світ окремим виданням під назвою 
«Убивця з міста абрикосів». Більшість репортажів 
опубліковано в «Газеті Виборчій», хоча деякі 
написані спеціально для цієї книжки (наприклад, 
оповідь про «Убивцю з міста абрикосів»).

Тематичним аналогом вищеназваної книжки 
в польській репортажній традиції є «Ґоттленд» 
М. Щиґела про сучасну Чехію, а в українській – 
«Асиметрична симетрія» Л. Белея та Л. Сатурчака, 
де автори також проводять журналістські експе-
рименти й готують кілька репортажів про Україну 
та Польщу. 

Польсько-українські стосунки – центральна тема 
збірки репортажів «Прийде Мордор і нас з’їсть» 
журналіста, письменника й перекладача Зємовіта 
Щерека (1978). Він співпрацює з виданнями Nowa 
Europa Wschodnia, Polityka, Tygodnik Powszechny, 
а також тривалий час писав для «жовтого» видання 
Interia.pl. За цю книжку З. Щерек отримав наго-
роду Paszport Polityki (2013). На думку 
А. Бондаря, «Щерек підважує журналістські 
традиції і пише виключно про мінуси й негатив» 
[3, 167]. Для цього він обирає форму подорожніх 
історій. Матеріал для книжки автор збирає в русі, 
мандрах, транспорті, опитуючи свідків. «З усього 
того будую худож ній конструкт, – наголошує 
З. Щерек, – у якому змальовую нехудожню 
реальність… Бо розповіді про реальність нудні, а 
домисли додають тексту перцю» [6]. На відміну 
від своїх колег-репортажистів, які проводили 
з героями матеріалів тривалий час, З. Щерек 
не здатен довго перебувати на одному місці – у 
Києві чи Львові, які він, серед інших, описує в 
книжці. Його принцип – «споглядаю і добудовую 
конструкції на побаченому» [6]. 

Перекладач А. Бондар жанр аналізованого 
видання визначає як ґонзо-журналізм. У його 
тлумаченні це «незвичний і провокативний спосіб 
бачення світу, реакції на нього, який не передбачає 
журналістської дисципліни» [17]. В його основі – 
ламання узвичаєних норм і традицій, до чого і 
вдається у своїй книжці польський автор. Яскравим 
представником цього стилю є американський 
письменник Хантер С. Томпсон. 

Ще однією темою, яка виникає в польських 
книжках художньої репортажистики, є розпад 
СРСР та сучасна Росія. Українською перекладені 
деякі з них: Р. Капусцінський «Імперія» (2012), 
К. Курчаб-Редліх «Головою в мур Кремля» (2010) 
та Я. Гуґо-Бадер «Біла гарячка» (2012).

Книжка «короля репортажу» Р. Капусцінського 
«Імперія» складається з трьох частин. Перша – 
«Перші зустрічі» – налічує три репортажі, написані 
протягом 1939–1967 рр. Тут йдеться про колишні 
поїздки автора до СРСР. Друга – «Із висоти 
пташиного польоту» – містить 13 текстів, в яких 
описано тривалі подорожі автора, що відбулися в 
часи поступового занепаду й остаточного розпаду 
СРСР (1989–1991). Серед них також і мандрівка до 
України – «Помона містечка Дрогобич». Ці подо-
рожі публіцист здійснював самостійно, без допо-
моги офіційних інституцій. Третя – «Далі буде» – 
охоплює 1992–1993 рр. Сюди входять рефлексії, 
зауваження і нотатки, «що виникали на марґінесі 
подорожей, розмов і прочитаного» [18]. Наприкінці 
книжки автор публікує список усіх прочитаних 
видань, дотичних до порушеної теми, а також ті, 
на які він посилається у своїх репортажах.

У тексті багато історичних фактів, легенд, 
спогадів, бувальщин про визначних особистостей, 
документів про різні епохи та країни, цитат, вирізок 

Шутяк Л. М. Польська школа художнього репортажу



36

Ін
ф

ор
м
а
ц
ій

н
е 

су
сп

іл
ьс

т
во

. 
В

и
п
у
ск

 2
3.

 2
01

6.
 (

сі
че

н
ь-

че
р
ве

н
ь)

з преси. Особливість збирання матеріалу в «Імперїі» 
полягає в тому, що в кожному місті й країні, куди 
приїздить автор, є локальний персонаж, який його 
супроводжує. Це дає змогу Р. Капусцінському 
отримувати правдиві й неупереджені відомості від 
людини, що функціонує в тій системі.

Двоє інших згаданих вище авторів – Кристина 
Курчаб-Редліх та Яцек Гуґо-Бадер – вважаються 
експертами з питань Росії. «Як тільки там щось 
стається, польські медіа першими просять проко-
ментувати саме їх» [1]. К. Курчаб-Редліх протягом 
чотирнадцяти років жила і працювала в Росії 
журналістом-фрілансером. Її збірка репортажів 
«Головою в мур Кремля» присвячена останнім 
дням СРСР та сучасній Росії. Документальність 
книжки засвідчує також іменний покажчик і 
примітки наприкінці видання.

На відміну від Р. Капусцінського та К. Курчаб-
Редліх, Я. Гуґо-Бадер у своєму репортажі «Біла 
гарячка» описує Росію «низів» – наркоманів, 
алкоголіків, жебраків, хворих на СНІД. Крім 
росій ських, у «Білій гарячці» є два українські 
сюжети – «про вибух на шахті ім. Засядька та 
про Крим» [1]. У своїй книжці Я. Гуґо-Бадер 
практикує особливий прийом репортажистики – 
перевтілення. Для цього експерименту він живе 
разом з героями, яких описує.

Висновки. Інтерес до художнього репортажу 
в Польщі зумовлений історичними умовами та 
світоглядними орієнтирами поляків. Починаючи 
від XIX ст., цей жанр тісно проникає в медіа та 
літературу, формуючи певні тематичні й стилістичні 
особливості. Пройшовши кілька етапів свого 
розвитку та видозмінивши традиційні уявлення 
про повідомлення фактів у журналістиці, художній 
репортаж зумів стати одним з найзатребуваніших 
та найпопулярніших жанрів. 

Його представники сформували власну школу, 
яка досі є прикладом не одному поколінню 
журналістів. Значний внесок у розвиток художнього 
репортажу зробив Р. Капусцінський, а виданням, 
яке стало осередком цього жанру в Польщі, була й 
залишається «Газета Виборча». Однією з істотних 
причин популярності жанру вважають довіру насе-
лення, що зумовлено передусім природою жанру. 
Детальна фіксація мовлення героїв, документалізм, 
безпосередня участь журналіста в подіях створюють 
у читача цілісну картину того, що відбувається, і 
дозволяють краще відчути атмосферу.

За останні роки художній репортаж набув 
великого поширення і в Україні, зокрема став 
одним з центральних видавничих напрямів видав-
ництва «Темпора». На нашу думку, брак оптима-
льних платформ на кшталт Gazeta Wyborcza, 
The New Yorker, Rolling Stone, Der Spigel не 
дають змогу українським журналістам писати 
художню репортажистику. Єдиним майданчиком 
залишається інтернет, а також видання окремих 
книжок. Прогнозуємо, що незабаром зацікавлення 

цим жанром зумовить збільшення кількості не лише 
перекладних, а й авторських текстів як польських, 
так і українських авторів.
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УДК 007:070 

Німецький міжнародний мовник Deutsche Welle: 
роль, завдання, функції

© Грабська А. В., 2016

У статті розглянуто роль, завдання і функції DW як єдиного німецького 
мовника, який виробляє високоякісну інформаційну продукцію (теле-, 
радіо-, інтернет-контент) спеціально для закордонної аудиторії. Для 
цього використано такі методи дослідження: теоретико-методологічний 
аналіз проблеми, дедукція, індукція, аналіз документів та узагальнення. 
Розглянуто положення Закону «Про DW». На основі аналізу цього закону, 
іміджевих матеріалів компанії та релевантних наукових праць українських 
і німецьких дослідників зроблено висновки про специфіку мовлення DW 
і обґрунтовано, чому цю медіакомпанію можна розглядати не тільки 
як потужний ЗМІ, а й актора та інструмент публічної дипломатії 
ФРН. Висновки дослідження можуть бути цінними для українського 
журналістикознавства з огляду на брак наукових досліджень цієї тематики 
і активізацію процесів створення суспільного мовлення в Україні.

Ключові слова: DW; Deutsche Welle; Німеччина; міжнародне мовлення; 
публічна дипломатія.

Грабська А. В.,
аспірантка

The main objective of the study was to consider the role, tasks, and functions 
of DW as the only one German international broadcaster which produces 
high-quality content (for TV, radio, and the Internet) specifically for foreign 
audiences. To reach the goal of the study, the following methods were used: 
theoretical and methodological analysis of the problem, deduction, induction, 
document analysis and synthesis. The provisions of “DW-Law” were also 
considered. On the basis of the laws’ review, the company’s image materials 
and relevant scientific studies of the Ukrainian and German researchers, it was 
made conclusions about the specificity of DW’s broadcasting. It was also proved 
why this media company could be considered not only as a powerful media 
outlet but also as an actor and a tool of Germany’s public diplomacy. The main 
results and conclusions of the study: DW media company plays a special role in 
the German media system. DW produces the information products for foreign 
audiences in 30 languages and is a powerful broadcaster with a multimillion 
audience, one of the major players in the global media market. DW’s role on 
the back of its mission, formulated in “DW-Law”, can be considered in the 
context of Germany’s public diplomacy. This media company can be considered 
also both as an actor and an instrument of Germany’s public diplomacy and as 
a “culture ambassador”, that is a distributor of German and European culture 
and the German language in the world. The investigated broadcaster performs 
several important functions. In addition to creation of a public opinion, giving 
information, socialization, integration, education and entertainment, it is also 
a function of image creation and supporting of Germany’s media presence in the 
world. DW media company as a public broadcaster in the global media market 
may be one of the estimated models for Ukraine while this country is trying to 
create its own public broadcasting, including international broadcasting. The 
relevance of the study: the results of the study, which is a part of the future 
dissertation, can be valuable for the Ukrainian journalistic science because of 
the lack of research on this subject and activation of processes of creating a 
public broadcasting in Ukraine during the recent years.

Keywords: DW; Deutsche Welle; Germany; International Broadcasting; 
Public Diplomacy.

Grabska Anna,
PhD Student

German International Broadcaster “Deutsche Welle”: DW’s role, tasks, and functions
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Грабська А. В. Німецький міжнародний мовник Deutsche Welle: роль, завдання, функції

В статье рассмотрены роль, задания и функции DW как единственного 
немецкого вещателя, который изготавливает высококачественную инфор-
мационную продукцию (теле-, радио-, интернет-контент) специально для 
заграничной аудитории. Для этого были использованы следующие методы 
исследования: теоретико-методологический анализ проблемы, дедукция, 
индукция, анализ документов и обобщение. Рассмотрены нормы Закона «О 
DW». На основе анализа этого закона, имиджевых материалов компании 
и релевантных научных трудов украинских и немецких исследователей 
сделано выводы о специфике вещания DW и обосновано, почему эту 
медиакомпанию можно рассматривать не только как мощное СМИ, но и как 
актера / инструмент публичной дипломатии ФРГ. Выводы исследования, 
которое является частью будущей кандидатской диссертации, могут быть 
ценными для украинского журналистиковедения на фоне недостаточного 
количества научных исследований на эту тематику и активизации 
процессов по созданию общественного вещания в Украине в последние годы.

Ключевые слова: DW; Deutsche Welle; Германия; международное 
вещание; публичная дипломатия.

Грабская А. В.,
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ступ. Німецька медіакомпанія Deutsche 
Welle (DW) розпочала мовлення 3 травня 

1953 р. «Подо лання післявоєнних бар’єрів» у 
зовнішній політиці Німеччини – так понад 50 
років тому сформулював першочергове завдання 
Deutsche Welle тодішній президент ФРН 
Теодор Гойсс [1, 7]. Створена після закінчення 
Другої світової війни й поклика на передавати 
закордонним радіослухачам картину тогочасного 
політичного, економічного й культур ного життя 
Німеччини та німецьку точку зору на події [2, 38], 
за свою понад 60-річну історію ця медіакомпанія 
стала одним з помітних гравців глобального 
медіаринку зі щотижневою аудиторією майже 118 
мільйонів людей [3, 2]. У 1980-ті рр. виробництво 
інформаційної продукції DW відбувалось уже 
понад 30-ма мовами [4]. Нині медіапродукція 
DW виробляється 30 мовами світу й доступна за 
допомогою всіх найважливіших каналів масової 
комунікації: радіо, телебачення та інтернет (онлайн-
платформа, соцмережі, мобільний додаток). За 
допомогою понад 4 400 медіапартнерів у всьому 
світі інформаційну продукцію Deutsche Welle, 
зокрема радіо- й телевізійні програми, слухають і 
дивляться в десятках країн.

Вищезгадані факти дають змогу уявити масштаб 
діяльності DW. У цьому контексті незайвим буде 
стисло окреслити характер глобальної цільової 
аудиторії німецького міжнародного мовника. «Ми 
звертаємося перш за все до тих, хто ухвалює 
рішення в усьому світі, до людей, які мають 
вплив на формування громадської думки або 
матимуть його в майбутньому (виділено нами. – 
А. Г.). В авторитарних державах – до тих, хто 
активно виступає за демократію, свободи, які 

охороняються правом, та прогрес. Німецькомовні 
програми створюються для людей за кордоном, які 
володіють німецькою, викладають її і вивчають», – 
така характеристика аудиторії DW міститься в 
іміджевих матеріалах на сайті мовника [5].

На прикладі DW можна проаналізувати досвід 
Федеративної Республіки Німеччини у сфері ство-
рення та функціонуваня потужного глобального 
іномовлення. В українському журналістикознавстві 
бракує наукових досліджень на цю тематику, 
зокрема й німецького досвіду.

Актуальність дослідження випливає з того, що 
аналіз досвіду інших держав у вищезгаданій сфері 
є корисним для України, де протягом останніх 
років активізувалися процеси зі створення суспі-
льних ЗМІ та іномовлення зокрема. Більше того, 
дослідження в цій сфері можна вважати необхідними 
на тлі інформаційної та реальної війни нашої дер-
жави з Російською Федерацією. Створення пере-
думов для повернення окупованого Криму, під го-
товка інформаційної та реальної деокупації окремих 
районів Донецької та Луганської областей, успіх 
міжнародних комунікацій та дипломатичних зу силь 
України, подальша підтримка міжнародних парт-
нерів – ось лише кілька чинників, які визначаю ть 
важливість власного іномовлення для України.

Мета дослідження – визначити роль, завдання 
та функції DW як німецького іномовника. Зав-
дання – проаналізувати релевантні для мети дослід-
ження наукові праці, документи та публікації в 
мас-медіа, зробити висновки про роль, завдання 
і функції Deutsche Welle. Об’єкт дослідження – 
медіакомпанія DW, предмет – її роль, завдання 
та функції. Одразу зауважимо, що в межах цього 
дослідження DW не розглядаємо як складову 
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частину системи німецьких ЗМІ. По-перше, ця 
медіакомпанія як єдиний німецький іномовник 
має окреме програмне завдання, зафіксоване в 
Законі «Про Deutsche Welle» та виконує частково 
інші функції; по-друге, детальний розгляд DW у 
контексті системи німецьких мас-медіа змусив би 
суттєво вийти за межі обсягу наукової статті.

Джерельна база цього дослідження – Закон 
«Про DW» (нім. DW-Gesetz), План завдань DW 
у 2014–2017 рр. (нім. «DW-Aufgabenplanung 
2014–2017»), іміджеві матеріали на порталі Deut-
sche Welle www.dw.com, корпоративна преса DW 
(видання Weltzeit і Ortszeit), наукові праці німе-
цьких та українських дослідників, присвячені або 
пов’язані з цією тематикою (К. Міхалек, Ф. Пі пер, 
Д. Дьорр, Ш. Шідермаір, Е. Бурместер, Т. Бус-
семер, А. Бусманн, Н. Кулль, А. Дікманн, В. Іванов, 
В. Гоян, О. Гоян, О. Хаб’юк, Т. Гуцал та ін.). 
Для ефективності викладу й стислості цитування 
звужено джерельну базу до ключових досліджень 
тих питань, які зазначено у меті та завданнях 
статті. Наукові праці німецьких дослідників, в яких 
розглянуто більш загальні питання, наприклад, 
історію виникнення німецького іномовлення, а 
також досліджено DW з вузькоспеціального по-
гляду (наприклад, конституційність Закону «Про 
DW»), до джерельної бази не внесено.

Теоретичне підґрунтя. Стисло опишемо харак-
тер деяких наукових досліджень, які стали джере-
льною базою статті. Український науковець О. Гоян 
до слід жує розвиток і становлення DW в Україні з 
середини 90-х рр. і розглядає медіаком панію як 
суб’єкт українського медійного ринку. Він аналізує 
у своїх статтях специфіку радіомовлення DW і 
дотримується думки, що компанія є об’єктивним 
мовником і не може вважатися ні «рупором уряду», 
ні «голосом опозиції» [1, с. 26]. Українська дослід-
ниця В. Гоян у своїх наукових статтях розглядає 
специфіку телемовлення DW.

Український дослідник В. Іванов присвятив 
багато наукових робіт і статей у періодиці проб-
лематиці створення суспільного мовлення в україн-
ських умовах. Науковий доробок професора Іванова, 
одного з небагатьох українських дослідників, які 
добре знаються на цій тематиці, є цінним джерелом 
для загального розуміння проблем й умов, в яких 
постає суспільне мовлення по-українському. В. Іва-
нов ще з 1990-х рр. неодноразово входив до складу 
президентських комісій із розробки програм для 
запровадження суспільного мовлення в Україні.

Українсько-німецький дослідник О. Хаб’юк при-
святив кілька праць вивченню суспільно-правового 
мовлення в ФРН. Його науковий доробок є цінним 
джерелом інформації про те, як влаштована система 
суспільно-правового мовлення в цій країні.

Німецький дослідник К. Міхалек у праці 
«Deutsche Welle в межах публічної дипломатії» 
намагається з’ясувати сумісність політичного зав-

дан ня мовника з журналістським самоусвідомленням 
(нім. Selbstverstaendnis) DW. Його висновок: 
самоусвідомлення DW як незалежного від держави 
та об’єктивного мовника сумісна із завданнями 
компанії, зафіксованими в Законі «Про DW», 
однак при цьому DW як іномовник є інструментом 
публічної дипломатії та має обмежену свободу 
висловлювань [6, с. 102].

Дослідники Д. Дьорр та Ш. Шідермаір розгля-
дають іномовлення DW як виконання «державного 
культурного завдання», яке закладає основи для 
поглиблення міжнародної співпраці та європейської 
інтеграції.

Дисертаційне дослідження Ф. Піпер присвячене 
розробці конституційно-правових принципів орга-
ні зації та фінансування установи публічного права, 
якою згідно з німецьким законодавством є DW, та 
аналізу сумісності Закону «Про DW» з такими 
принципами. 

Методи дослідження. Для досягнення постав ле-
ної мети застосовувалося кілька теоретичних ме тодів. 
Основними методами теоретичного дослідження бу-
ло обрано: теоретико-методологічний аналіз проб-
леми, дедукцію, індукцію, аналіз документів та 
узагальнення.

Результати дослідження. Згідно з визначенням, 
яке міститься в «Державному договорі про теле-
радіомовлення та телемедіа» ФРН, «місія суспі-
льно-правових мовників полягає в тому, щоб через 
створення та розповсюдження їх пропозицій діяти 
як засіб та фактор процесу вільного індивідуального 
й публічного формування думок і, таким чином, 
задовольняти демократичні, соціальні та культурні 
потреби суспільства. Суспільно-правові мовники 
повинні надавати у своїх пропозиціях широкий 
огляд міжнародних, європейських, національних 
та регіональних подій у всіх основних сферах 
життя. Тим самим вони повинні сприяти міжна-
родному взаєморозумінню, європейській інтеграції 
та цілісності суспільства в межах федерації та 
земель (маються на увазі федеральні землі Німеч-
чини. – А. Г.). Їхні пропозиції повинні служити 
освіті, інформуванню, консультаціям та розвагам. 
Особливо вони повинні пропонувати сюжети куль-
турного напряму. Розважальні програми також 
повин ні відповідати суспільно-правовому профілю. 
Виконуючи свої завдання, суспільно-правові мовни-
ки мають керуватися принципами об’єктивності й 
неупередженості репортажів, різно маніття думок 
та збалансованості своїх пропозицій» [7]. У цьому 
документі наведено перелік конкретних зав дань та 
принципів діяльності су спільно-правових мовників, 
одним з яких є і DW. Крім того, на ве дений витяг 
дає змогу виді лити кілька функцій, що їх мають 
виконувати суспільно-правові ЗМІ: формування 
громадської думки (індивідуальне й публічне), 
інформування, соціа лізації, інтеграційну («сприя-
ти міжнародному взаєморозумінню, європейській 
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ін тег рації та ціліс ності суспільства»), про світни-
цьку та роз важальну.

Більш детальні положення про програмне зав-
дання, мету й принципи діяльності DW містяться 
у відповідному законі. Розглянемо ці положення 
докладніше. Завдання DW зафіксоване в одной-
менному § 3 Закону «Про Deutsche Welle». Згідно 
з документом, DW виробляє теле- та радіомовну 
продукцію для закордону. Продукція Deutsche 
Welle поширюється німецькою та іншими мовами. 
§ 4 фіксує мету, з якою створюється продукція 
DW: вона має «представляти Німеччину як зрілу 
європейську культурну націю та вільно мислячу 
демократичну правову державу. Вона повинна 
надавати майданчик для представлення точок зору 
з важливих тем – перш за все політики, культури 
та економіки – в Європі та на інших континентах 
з метою сприяти порозумінню, міжкультурному та 
міжнародному обміну. При цьому Deutsche Welle 
особливо підтримує німецьку мову» [8]. 

У § 5 перераховано програмні принципи діяль-
ності мовника. Згідно з частиною першою цього 
параграфа, у програмах DW поважається й захищає-
ться гідність людини. Мовник дотримується норм 
законодавства для захисту молоді, рівноправ’я чо-
ло віків і жінок та права на особисту гідність. Прог-
рами DW повинні уможливлювати незалежне фор-
му вання громадської думки і не мають однобічно 
підтримувати партії та інші політичні об’єднання, 
релігійні спільноти, корпорації чи професійні об’єд-
нання. Мовник має поважати звичаєві, релігійні та 
світоглядні переконання аудиторії. Висвітлення по-
дій має бути докладним, правдивим і об’єктивним 
та відбуватися з усвідомленням того, що програми 
Deutsche Welle «стосуються відносин Федератив ної 
Республіки Німеччина з іноземними державами». 
Походження й зміст публікованих новин переві-
ряю ться з необхідною ретельністю. Коментарі 
відділяються від новин і позначаються як коментарі.

DW самостійно складає план завдань (нім. Aufga-
benplanung) на кожні чотири роки. Цей план щороку 
доповнюється. Основою планування є інформація 
стосовно фінансових меж від німецького уряду, 
яка стосується DW. У «Плані завдань» компанія 
детально описує свої програмні цілі, найважливіші 
наміри та їх важливість для виконання завдань 
відповідно до § 3 і 4 закону, особливо з розподілом за 
цільовими регіонами, цільовими групами, шляхами 
поширення та фор мами пропозицій. Також DW 
описує в плані завдань свій внесок у здобуття 
освіти та підвищення кваліфікації медіафахівців, 
особливо в межах міжнародної допомоги з метою 
розвитку та підтримки міжнародних відносин. 
Од разу зазначимо, що це положення стосується 
роботи Академії Deutsche Welle (DW Akademie), 
міжнародної організації у структурі DW, яка зай-
мається питаннями міжнародного розвитку ЗМІ. 
Діяльність DW Akademie не роглядається в межах 

цього дослідження детально, оскільки це змусило 
б вийти за межі обсягу наукової статті.

Також у плані завдань містяться основоположні 
критерії для оцінювання пропозицій DW, поясню-
ються причини запропонованих шляхів поширення 
і форм продукції DW для кожного цільового регіону 
та цільової групи, а також описується перебіг 
співробітництва з третіми особами (партнерами 
DW на місцях. – А. Г.).

Вищезгадані положення Закону «Про DW» є 
ключовими для розуміння ролі, завдань і функцій 
німецького міжнародного мовника. Deutsche Welle 
посідає особливе місце в системі німецьких мас-
медій, оскільки це єдина медіакомпанія в Німеччині, 
яка здійснює мовлення для закордонної аудиторії. 
Діяльність медіакомпанії має чітко сформульовану 
мету: представлення Німеччини; створення май-
дан чика для дискусій; сприяння порозумінню, 
міжкультурному та міжнародному обміну в Європі 
та на інших континентах; підтримка вивчення 
німецької мови у світі. Згідно із законом, журналісти 
DW мають висвітлювати події з усвідомленням 
того, що їх інформаційна продукція «стосується 
відносин Федеративної Республіки Німеччина з 
іноземними державами», що можна інтерпретувати 
як теоретичну можливість зовнішньополітичного 
впливу (питання, чи такий вплив відбувається в 
реальності та в яких масштабах, потребує окремого 
дослідження). На нашу думку, роль DW з огляду 
на це можна визначити не лише як «потужний 
міжнародний мовник», а й «актор / інструмент 
німецької публічної дипломатії», незалежний від 
держави у своїй редакційній діяльності, але який 
має чітко визначену місію та завдання і фінансується 
державою.

Трактування DW як інструмента державної 
політики трапляється і в іміджевих матеріалах 
компанії. У посібнику «Із серця Європи: «Німе-
цька хвиля» в Україні», в якому докладно висвіт-
люється діяльність мовника в нашій державі, за-
значено: «Закон про «Німецьку хвилю» створює 
передумови для гнучкішого реагування на події 
світової політики, аніж це було раніше, зміцнює 
незалежність закордонного німецького радіо 
від держави. В законі чіткіше виписано позицію 
«Німецької хвилі» як потужного інструмента в 
мас-медійній та культурній політиці за кордоном» 
[1, с. 139].

Тут потрібно зазначити, що до 2012 р. бренд 
DW згадувався в матеріалах компанії та в інших 
ЗМІ під різними назвами (Deutsche Welle, DW, 
«Німецька хвиля»). У 2012- р. компанія в межах 
внутрішньої реформи оновила корпоративний ди-
зайн та ухвалила рішення вживати абревіатуру DW 
як основну для підвищення впізнавання бренда.

Водночас важливо розуміти, що DW не є «ру-
пором уряду». Попри чітко окреслене коло завдань, які 
зазначають серед іншого виконання медіакомпанією 



42

Ін
ф

ор
м
а
ц
ій

н
е 

су
сп

іл
ьс

т
во

. 
В

и
п
у
ск

 2
3.

 2
01

6.
 (

сі
че

н
ь-

че
р
ве

н
ь)

іміджевої функції для країни («представляти Ні-
меччину як зрілу європейську культурну націю та 
вільно мислячу демократичну правову державу» 
та підтримка німецької мови), медіакомпанія має 
законодавчо зафіксовану неза лежність від держави 
у своїй редакційній діяльності. «Deutsche Welle не 
підлягає державному професій ному контролю», 
зафіксовано в § 61 відповідного закону. При цьому 
німецький уряд може здійснювати правовий конт-
роль за медіакомпанією, але це стосується не змісту 
програм, а їх відповідності нормам законодавства.

Цю тезу підтверджують і закордонні, і українські 
дослідники. «Специфіку мовлення «Німецької 
хвилі» можна охарактеризувати, по-перше, як 
об’єктивний підхід до життя, по-друге, як цілковиту 
незалежність у підготовці телерадіопродукції, 
оскільки компанія «не є рупором уряду чи голосом 
опозиції». Тому на «Німецькій хвилі» добре 
розуміють різницю між коментарем як аналітичним 
жанром та інформаційним повідомленням як 
жанром інформаційної журналістики, і прагнуть 
ніколи не змішувати їх, бо наслідком цього завжди 
є нав’язування думок», – вважає О. Гоян [1, 26].

«У програмах DW не йдеться про державне 
представлення Федеративної Республіки Німеччина 
назовні. DWG (закон. – А. Г.) однозначно гово-
рить про незалежність німецького іномовника від 
дер жавної зовнішньої політики. Відповідно до цьо-
го DW не може бути класифікована як рупор фе-
дерального уряду», – зазначає Ф. Піпер [2, 78].

Підсумуємо коло завдань, які виконує німецький 
міжнародний мовник. Це виробництво теле-, радіо- 
та інтернет-продукції німецькою і багатьма іншими 
мовами для закордонної аудиторії; сприяння між-
ку льтурному діалогу та дискусіям; зображення 
Німеччини в європейському контексті; підтримка 
присутності держави на глобальному медіаринку; 
трансляція німецької та інших точок зору на події; 
підтримка вивчення та цікавості до німецької мови 
у світі.

На підставі вищевикладеного можна зробити 
висновки про функції DW. На нашу думку, во-
ни збігаються з функціями суспільно-правових 
мовників, які ми виділили на початку статті з витягу 
з «Державного договору про телерадіомовлення та 
телемедіа». Це формування громадської думки, 
інфор мування, соціалізація та інтеграція (під цим 
маємо на увазі сприяння міжкультурному взаємо-
розумінню та співпраці, а також надання корис-
них відомостей, які сприяють соціалізації та ін тег-
рації іноземців у німецькому суспільстві, зокрема і 
безкоштовні матеріали для вивчення німецької мови), 
просвітницька (підтримка вивчення німецької мови 
є також виконанням цієї функції), розважальна 
(попри значне переважання серйозного контенту, 
мовні редакції DW виробляють і розважальний).

На наш погляд, DW виконує ще одну важ-
ливу функцію – іміджеву. На цьому наголошують 
положення закону, процитовані вище («представ-

ляти Німеччину як зрілу європейську культурну 
націю та вільно мислячу демократичну правову 
державу»), а також іміджеві матеріали компанії. 
Мовник позиціонує себе як «медійний голос Ні-
меччини» [5]. «Ми – культуртрегери і поширюємо 
культуру з Німеччини та Європи. Завдяки нашій 
достовірності ми підтримуємо репутацію Німеччини 
в усьому світі», – цитата з матеріалу про місію 
компанії [9]. «DW формує медійну присутність 
Німеччини у світі. При цьому вона виконує своє 
завдання в інтересах Федеративної Республіки 
Німеччина», – зазначено в «Плані завдань» ком-
панії на 2014–2017 рр. Крім того, DW часто нази-
вають «медійною візиткою Німеччини у світі» [10]. 

При цьому іміджева функція, яку виконує DW, 
нерозривно пов’язана з її роллю як актора / інст-
ру мента публічної дипломатії та з цінностями Ні -
меч чини, які медіакомпанія транслює світу. «DW 
доповнює своєю продукцією традиційні міжнародні 
відносини Німеччини (посольства, консульства, 
зовніш ньоторговельну палату, співпрацю вищих 
навчальних закладів, діяльність Фонду Гумбольдта, 
Німецької служби академічних обмінів, Goethe-
Institute та ін.) і забезпечує, щоб цінності та перс-
пективи, які сьогодні відстоює Німеччина, були 
відомі в цільових регіонах... Таким чином DW 
робить внесок у глобальну комунікацію та позиціо-
нування Німеччини... Завдяки своїй загалом 
легкозрозумілій продукції DW також може робити 
цінний внесок в інтеграцію мігрантів у Німеччи-
ні», – йдеться в «Плані дій DW 2014–2017» [11].

Висновки. Медіакомпанія DW відіграє особливу 
роль у системі німецьких публічно правових медіа. 
DW виробляє інформаційну продукцію для закор-
донної аудиторії 30 мовами і є потужним іномов ником 
із багатомільйонною аудиторією, помітним гравцем 
глобального медіаринку. Медіакомпанія має особ-
ливу місію, сформульовану в Законі «Про Deutsche 
Welle», – поширювати об’єктивну високоякісну 
інформацію; представляти цінності та позиції, які 
відстоює Німеччина на міжнародній арені; сприяти 
діалогу та порозумінню із закордонними цільовими 
аудиторіями, орієнтуючись при цьому на виклики 
у німецькому й міжнародному порядку денному; 
підтримувати й популяризувати вивчення німецької 
мови у світі, а також надавати доступ до її вивчення 
і пізнання німецької культури. Роль DW з огляду 
на таку місію й завдання можна розглядати в 
контексті публічної дипломатії Німеччини, тобто ця 
медіакомпанія може вважатися актором і водночас 
інструментом німецької публічної дипломатії, а 
також «культуртрегером», тобто поширювачем ні-
ме цької і європейської культури й німецької мови у 
світі. Досліджуваний мовник виконує певні важ ливі 
функції. Крім інформування, соціалізації, інтег-
рації, просвітницької та розважальної, це також 
іміджева функція (підтримка образу Німеччини та 
медійної присутності країни у світі).

Медіакомпанія DW як публічно-правовий мов-

Grabska Anna. German International Broadcaster “Deutsche Welle”: DW’s role, tasks, and functions
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ник глобального медіаринку може стати однією з 
орієнтовних моделей для України під час створення 
суспільного мовлення й іномовлення в нашій 
державі. 

Подяки. Висловлюємо подяку всім українським 
і німецьким дослідникам, праці яких дали змогу 
сформувати джерельну базу цього дослідження.
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ступ. Інформація, яку подають російські мас-
медіа про Україну, супроводжує розгортання 

активних бойових дій з численними людськими 
жертвами, руйнацію перспективних галузей еконо-
міки та загрозу цілісності суверенітету України. 
Крім того, антиукраїнська пропаганда призвела до 
виникнення певних стереотипів. У таких умовах 
медіа України потребують як законодавчого регу-
лювання в галузі інформаційної безпеки, так і 
фахового вдосконалення.

Об’єктом дослідження є заголовки в інфор-
маційних повідомленнях про події на сході України 
на російських інтернет-ресурсах «Российский Диа-
лог» і «Правда.Ру». Предметом є зміст заголовків 

у інформаційних повідомленнях про події на 
сході України на російських інтернет-ресурсах 
«Российский Диалог» і «Правда.Ру». 

Метою дослідження є аналіз технології пропа-
ганди у заголовках інформаційних повідомлень про 
події в Україні на російських інтернет-ресурсах 
«Российский Диалог» і «Правда.Ру». 

Реалізація зазначеної мети передбачає вирі-
шення низки таких завдань:

- проаналізувати заголовки матеріалів про Ук-
раїну на російських порталах «Правда. Ру» та 
«Российский Диалог»;

- виокремити тематичні групи заголовків у ма те-
ріалах про Україну на російських порталах «Правда. 

УДК 007:004.738.5
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Ру» та «Российский Диалог»;
- дослідити застосування методів пропаганди у 

заголовках матеріалів російських порталів «Прав-
да. Ру» та «Российский Диалог»;

- окреслити можливі засоби протидії українських 
медіа на поширення пропагандистських матеріалів 
російських порталів «Правда. Ру» та «Российский 
Диалог».

Теоретичне підґрунтя. Питання інформаційної 
агресії нині надзвичайно актуальне. Варто виок-
ремити праці таких дослідників цієї галузі, як 
Почепцов Г. Г., Панарін І. М., Литвиненко О. В. 
та інші вчені. Однак слід зауважити, що зараз в 
українському журналістикознавстві таких праць 
мало, тому існує гостра потреба в такій літературі, 
адже вона допомагатиме певним чином протистояти 
інформаційним нападам агресора.

Методи дослідження. Для реалізації поставленої 
мети і завдань у процесі аналітичної роботи вико-
ристовувався комплекс взаємозв’язаних методів 
дослідження, спрямованих на отримання об’єктив-
них і достовірних результатів, а саме: контент-
аналіз, історичний метод, інформаційний метод.

Результати дослідження. Останнім часом для 
номінації подій на сході України використовують 
термін «гібридна війна». Суть цього поняття 
по лягає в тому, що агресор застосовує проти 
України невійськові засоби боротьби. Цей термін 
свідчить про розмитість ознак воєнного конфлікту 
і застосування засобів, які провокують збройне 
протистояння. Проте вони не є традиційними 
і відомими всім [1, с. 166]. Головними в цій 
боротьбі є засоби масової інформації, які добре 
фінансуються і активно ведуть інформаційну війну 
проти нашої країни. 

У дослідженні проаналізовано два російські 
інтернет-ресурси – «Российский Диалог» і 
«Правда. Ру». 

Мережевий ресурс «Российский Диалог» розпо-
чав роботу 2014 р. Тематика цього порталу дуже 
різноманітна. Важливим є те, що він має окрему 
рубрику «Украина», яку оновлює кожні дві години 
протягом доби.

Прочитавши матеріали порталу, не відразу 
можна помітити його позицію. Щоб зрозуміти, яких 
поглядів дотримується «Российский Диалог», пот-

рібно систематично читати та досліджувати його 
контент. Застосувавши системний підхід, ознайо-
мив шись із заголовками та матеріалами інтернет- 
ресурсу, можемо констатувати, що сайт «Российс-
кий Диалог» підтримує політику Кремля щодо 
України і веде активну інформаційну війну проти 
нашої країни. Проаналізувавши заголовки новин 
про Україну, можемо окреслити їх групи, що най-
більше показують позицію цього ЗМІ щодо 
України: 

1. Заголовки, в яких чітко видно, що «Рос-
сийский Диалог» визнає ДНР та ЛНР:

- «Украинские диверсанты оставили без света 
села на территории ДНР»;

- «Министр АПК ДНР раскритиковал власти 
республики: у нас что, 37 год?»;

- «Захарченко: бойцы ДНР в боевой готовности 
и в любой момент возобновят атаки»;

- «Ополченцы ДНР боятся закрытия военного 
госпиталя: Мы не хотим оказаться на улице»;

- «Жесткие меры: силовики ЛНР изъяли неско-
лько тысяч единиц оружия за сутки»;

- «В ДНР разработали схему поставки угля на 
Крым в обход Украины».

Крім цього, портал щоденно публікує хроніку 
«Главные новости и обстановка в ДНР и ЛНР. 
Хроника событий», де розповідає про останні но-
вини з фронту Східної України (тобто «ДНР» та 
«ЛНР»).

2. Заголовки, в яких бачимо ностальгію за 
«славним минулим» у складі Радянського Союзу:

- «Украина избавляется от истории: Киев снесет 
79 коммунистических мемориальных досок»;

- «НАТО: Запад закрыл Россию, как и СССР, 
за «железным занавесом»»;

- «Испанский подросток, восхищающийся Рос-
сией и Советским Союзом, получил подарок от 
Путина»;

- «Путин объяснил ООН, почему считает распад 
СССР огромной трагедией 20 века»;

- «Выходивший на ринг под гимн СССР боксер 
Джефф Монсон стал гражданином РФ».

3. Заголовки, що відображають завуальованість 
у поданні новин про Україну, тобто журналісти 
цього ЗМІ наче висвітлюють «другий бік медалі», 
звичайні новини з України:

- «Порошенко уверен, что на Украине созданы 
все условия для борьбы с коррупцией»;

- «Трепещите, враги Украины»: Аваков пред-
ставил инновационный городской танк «Азовец»;

- «Турчинов: Запад не защитит Украину - нужно 
рассчитывать только на собственные силы»;

- «Порошенко похвастался зарубежной помощью: 
в 2015 году Киев заключил 100 военных контрактов 
с западными странами»;

- «Обновленная версия «Града»: Украина соз-
дала РСЗО нового поколения «Верба»;

- «ДНР вновь обстреляла Марьинку, Авдеевку 
и Пески, - штаб АТО».

4. Заголовки, в яких Україна буцімто принижує 
Росію:

- «Неонацисты из «Азова» заявили, что готовы 
воевать против России на стороне Запада и Тур-
ции»;

- «Турчинов заявил, что Турция «правомерно» 
сбила российский Су-24 в небе над Сирией»;

- «Турчинов пригрозил Москве сбивать россий-
ские самолеты в случае возобновления войны в 
Донбассе».

5. Заголовки, в яких йдеться про те, що Криму 
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добре у складі Російської Федерації:
- «Крым поблагодарил Донбасс за совместную 

борьбу с «мошенниками», которые засели в киев-
ских кабинетах»;

- «Поклонская: обесточивание Крыма со стороны 
Киева нанесло республике значительный ущерб»;

- «Преступники, подорвавшие ЛЭП в Крыму, 
сядут в тюрьму пожизненно, - Поклонская»;

- «Россия пригрозила Киеву «ответными мерами» 
за обесточивание Крыма»;

- «В Совете Федерации рассказали, как Украи-
на ответит за подрыв ЛЭП: террористов надо 
уничтожить».

6. Заголовки-«страшилки» про Україну:
- «Политологи: на Украине наблюдается рост 

социальных недовольств, новый «майдан» будет в 
2016 году»;

- «Километровые очереди за бензином в 
Донецке: кадры с городских улиц»;

- «Замерзающий Донецк: в городах ДНР перес-
тали работать котельные».

Інтернет-ресурс «Правда. Ру» розпочав свою 
діяльність у 2003 році. Сайт підтримується 
Управлінням внутрішньої політики адміністрації 
президента Росії, саме тому він наносить потужні 
інформаційні удари по Україні.

Проаналізувавши заголовки матеріалів «Правда. 
Ру», можемо виокремити такі їх тематичні групи:

1. Заголовки, що наголошують на особливій 
впливовості Росії:

- «Украина без российского газа зиму не пере-
живет»;

- «Таланты азербайджанских женщин высоко 
ценят в России и в мире»;

- «Кто-то очень боится усиления русского 
народа»;

- «Добрая Россия даст газу Украине?».
2. Заголовки, що принижують Україну:
- «Если зима будет суровой, Киев начнет 

воровать газ»;
- «Одесса – это русский город, хотя говорить об 

этом на Украине преступно»;
- «Александр Захарченко: Скорее Украина при-

соединится к ДНР, чем Донбасс вернется к Киеву»;
- «Украина: не хотим работать, хотим горди-

ться».
3. Заголовки, в яких Україна буцімто принижує 

Росію:
- «Депутаты Рады поблагодарили Турцию за 

сбитый Су-24»;
- «Порошенко согласился окончательно изба-

виться от русского языка»;
- «СБУ запретила больным детям получать 

лечебное питание из России»;
- «На Украине заявили о готовности помогать 

ИГ мстить России за Сирию»;
- «Арсен Аваков требует оставить Крым без 

электричества».

4. Заголовки, в яких стверджується, що україн-
ська армія веде війну проти мирного населення на 
сході України:

- «ВСУ снова приступили к обстрелам Дон-
басса»;

- «Киев снова пытается сорвать соблюдение 
Минских соглашений»;

- «ВСУ нарушили перемирие, обстреляв ночью 
донецкий аэропорт»;

- «Из-за обстрелов ВСУ Горловка лишилась 
коммуникаций»;

- «Украина стягивает к границам ДНР «Грады» 
и танки». 

5. Заголовки, в яких чітко видно, що «Правда. 
Ру» визнає ДНР та ЛНР:

- «Между ДНР и Россией начал ходить ежед-
невный поезд»;

- «ЛНР: Мы перенесли, а не отменили выборы. 
В 2016-м их признает весь мир»;

- «ДНР: Украинские силовики под видом учений 
стянули технику к линии соприкосновения»; 

- «Паспорт ЛНР будет структурно похож на 
российский»;

- «ДНР и ЛНР хотят войти в состав России»;
- «ЛНР приняла закон о военном положении».
Можемо стверджувати, що такі мате ріали 

негативно впливають на імідж нашої краї ни 
на міжнародній арені та серед населення, яке 
проживає на окупованих територіях. Вони фор-
мують у читача осуд України. Нині, на тлі Євро-
майдану та подій на сході України, нашу державу 
почали сприймати як проблемну, адже у ній 
тривають воєнні дії, занепадає економіка, полі-
тичні сили у стані розбрату та суперечок. Такі 
характеристики нашої країни стають причиною 
зменшення інвестицій, а також зростання еміграції.

У проаналізованих матеріалах вищеза значених 
російських інтернет-ресурсів, на нашу думку, 
застосовують такі методи пропаганди:

1) навішування ярликів – автори у своїх 
матеріалах створюють негативний образ 
українських бійців, розвивають у читача негативне 
сприйняття дій української влади [2]. У масового 
читача це викликає негативні асоціації, породжує 
певні стереотипи. Наприклад, у матеріалі порталу 
«Российский Диалог» «Неонацисты из «Азова» 
забросали камнями и «коктейлями Молотова» дом 
начальника МВД Харьковской области», де автор 
називає бійців батальйону «Азов» «неонацистами»; 

2) створення культу особи – автори матеріалів 
з повагою та авторитетом апелюють до слів 
Президента Росії Володимира Путіна [2]. Вони 
переконують людей в тому, що його коментарі, ви-
сновки, розповіді – це істина в останній інстан ції. 
Наприклад, матеріал інтернет-ресурсу «Российский 
Диалог» ««Это смеху подобно»: Путин назвал 
трагикомедией конфликт Авакова и Саакашвили», 
де автор подає прямий коментар Путіна щодо 
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скандалу між міністром внутрішніх справ України 
Арсеном Аваковим та мером Одеси Михаїлом 
Саакашвілі. Думка Путіна тут є основною, вона 
є авторитетною і її підтримують прихильники 
президента та поширюють між собою по всій Росії 
та за її межами; 

3) апелювання до авторитету – автори 
матеріалів створюють образ величної Росії та 
виваженого, шанованого народом та послідовного 
у своїх діях її президента Володимира Путіна 
[2]. Наприклад, матеріал порталу «Правда. Ру» 
«Путин: Никто не хочет содержать Украину», 
де автор подає коментар президента Росії: «А 
содержать Украину никто не хочет. Ну что это 
миллиард дадут, два, пообещают гарантии какие-
то. При этом еще хотят переложить нагрузку 
финансовую на Россию: и кредиты не хотят 
возвращать, хотя мы предложили очень хороший, 
комфортный, на мой взгляд, вопрос решения 
задолженности», – рассуждает президент в 
интервью с автором документального фильма 
«Миропорядок», анонсированного каналом 
«Россия 1». На нашу думку, застосування таких 
коментарів у тексті матеріалу створює для Путіна 
образ месії, який забезпечує процвітання не лише 
Росії, а й може зробити це для України;

4) демонізація ворога – висвітлення української 
сторони в «архінегативному» аспекті [2]. Після 
прочитання складається враження, що Україна – це 
плацдарм агресії, а українська армія, замість того, 
щоб захищати – вбиває мирне населення. Приклади 
цього особливо часто використовують автори 
матеріалів порталу «Правда. Ру». Наприклад, 
інтерв’ю з «українською журналісткою», редактором 
порталу «Украина одной строкой» Оленою Бойко 
під назвою «Украинский журналист: «Хочу, чтобы 
Украина перестала быть Укропией», у якому вона 
говорить про існування двох держав – України та 
так званої Укропії, що існує на заході України, 
і є за її словами: «Неонацистская, ненормальная, 
кровожадная, которая жаждет смерти, которая 
жаждет кого-то подавлять, заставлять. Вот эта 
гадость должна исчезнуть»;

5) спрощення фактів – подання без заглиблення 
в суть явища, що призводить до викривлення 
повідомлення [2]. Наприклад, матеріал сайта 
«Российский Диалог» під заголовком «Ирония 
судьбы» как угроза национальной безопасности: 
легендарную комедию не покажут на Украине», у 
його назві йдеться про те, що цей відомий фільм 
не покажуть на українських телеканалах, а вже 
в самому тексті зазначено, що це ще невідомо, і 
показ фільму залишають на розсуд керівництва 

телеканалів. 
Висновки. Успіх російської пропаганди полягає 

в тому, що вона чітко дотримується поставленої 
мети. На активну пропагандистську роботу дер-
жава спрямовує чимало коштів, а також залучає 
висококласних професіоналів. 

Українські журналісти повинні активно боротись 
з фейковими повідомленнями російських ЗМІ. 
Особливу роль тут відіграють інтернет-ресурси, 
адже їх контент доступний не лише в Україні, а 
й закордоном, а це дуже важливий чинник для 
відновлення іміджу країни та залучення інвесторів. 
Журналісти повинні показати, що від дій Росії 
потерпає не лише Україна, а й увесь світ, тобто 
нас об’єднує спільна мета. 

Сфера освіти також має долучитись до боротьби 
з інформаційною війною. У вищих навчальних зак-
ладах потрібно створювати спеціальні освітні про-
грами, що спеціалізуватимуться на інфор мацій них 
війнах. 

У рекламній та кіноіндустрії є брак патріотичного 
контенту. Тоді як в Росії часто знімають різно-
манітні патріотичні ролики, документальні фільми, 
залучають до цього відомих людей.

Держава не залучена до інформаційної протидії 
російській агресії. Потрібно контролювати роботу 
відповідних державних структур, наприклад, 
Мініс терства інформаційної політики, Державного 
комітету телебачення і радіомовлення України, 
які мають боротись з інформаційними атаками з 
боку Російської Федерації, оскільки їх робота не є 
ефективною, а методи – недієвими, проте кошти на 
їх роботу виділяють [3, 167]. 
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The place and role of polemic in the communicative discourse 
at the end of the XVI – the first half of the XVII centuries

УДК 007:[172.4+070.133:174]

Місце та роль полеміки в комунікативному дискурсі 
наприкінці XVI – у першій половині XVII ст.

У статті досліджено місце та роль полеміки як різновиду мовного спіл-
кування в комунікативному дискурсі. Розкрито поняття полеміки та по-
лемічної літератури, особливості та загальну характеристику полемічних 
творів, на прикладі острозького культурного осередку, досліджено роль та 
місце полемічної літератури в комунікативному дискурсі наприкінці XVI – 
у першій половині XVII ст.

Ключові слова: полеміка; полемічна література; дискурс; комунікація; 
комунікативний дискурс.

Парфенюк Н. В.,
магістр документознавства

The article studies the place and role of polemic as a kind of verbal 
communication in the communicative discourse. It is revealed the concept of 
polemic and polemic literature, features and general characteristics of polemical 
texts; on the example of the Ostroh cultural center it is examined the role 
and place of polemical literature in communicative discourse of the end of the 
XVI – the first half of the XVII century.

Keywords: polemic, polemical literature, discourse, communication, 
communicative discourse.

Parfeniuk Nataliia,
Documentation Master

В статье исследуются место и роль полемики как разновидности ре-
чевого общения в коммуникативном дискурсе. Раскрываются понятия по-
лемики и полемической литературы, особенности и общая характеристика 
полемических произведений, на примере острожского культурного центра 
исследуются роль и место полемической литературы в коммуникативном 
дискурсе конца XVI – первой половины XVII в.

Ключевые слова: полемика; полемическая литература; дискурс; ком-
муникация; коммуникативный дискурс.

Парфенюк Н. В.,
магистр документоведения

Место и роль полемики в коммуникативном дискурсе 
конца XVI – первой половины XVII в.

ступ. В історії української писемності та 
літератури провідне місце займає полемічна 

література XVI–XVII ст. Протистояння унії като-
лицької та православних церков породило уніка-
льний жанр українського письменства та один з 
видів комунікації – полеміку, яка сприяла роз-
виткові літературної мови, насиченню її живими 
розмовними висловами, підвищенню риторичної 
майстерності. Полемічна література як публіцис-
тичне видання вплинула на подальший розвиток 

красного письменства й філософської думки, а та-
кож сприяла формуванню комунікативного дис-
курсу наприкінці XVI – у першій половині XVII ст. 

Теоретичне підґрунтя. Проблеми розгляду поле-
мічної літератури та полеміки широко висвітлюю-
ться у працях закордонних авторів та вітчиз няних 
дослідників. У російській та українській науці фе-
номен полеміки також став досить популярним пред-
метом уваги та дослідження. Однак більшість нау-
кових доробків, присвячених полемічним текстам, 

В
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документам, творам та артефактам культури, зо-
се реджує свою увагу на технологічних аспектах 
використання такого виду документаційної діяль-
ності, зазначає особливу функціональність такого 
жанру прози. Так, сучасні дослідники С. Савченко, 
С. Маслов, В. Перетц, П. Попов, В. Микитась 
наголошують на важливій функції полемічної літе-

ратури в пошуку духовних орієнтирів тієї доби, 
у відображенні тогочасних уявлень про світ і 
людину.

Науковці Я. Запаско, А. Зернова досліджують 
причини виникнення книгодрукування в Росії та 
Україні, подають каталог стародруків, виданих в 
Україні; Я. Головацький вивчає відомості про 
рукописні слов’янські й руські полемічні книжки; 
І. Огієнко та Н. Поплавська досліджують історію 
українського друкарства та українсько-публіцис-
тичну прозу; С. Бабич, Я. Бондарчук, П. Кралюк, 
І. Пасічник, Г. Охріменко та Л. Квасюк розгля дають 
діяльність відомих острозьких діячів-просві тителів, 
що мали значний вплив на розвиток та зарод ження 
друкарства: Г. Смотрицького, І. Вишен ського, 
М. Смот рицького. М. Ковальський, М. Мицько 
проаналізували діяльність Острозької слов’яно-
греко-латинської академії, визначні твори, видані 
друкарнею при навчальному закладі.

Мета статті – розкрити поняття полеміки та 
полемічної літератури, особливостей та загальної 
характеристики полемічних творів, а також на 
прикладі полемічної спадщини Острозького куль-
тур ного осередку дослідити роль та місце полемічної 
літератури в комунікативному дис курсі наприкінці 
XVI – у першій половині XVII ст. Розв’язання 
зазначеної проблеми матиме позитивний ефект 
у подальшому дослідженні цієї проблематики, 
а також дасть змогу визначити основні методи 
створення та написання полемічних творів.

Для досягнення мети дослідження необхідним 
є вирішення таких завдань: 1) розкрити значення 
понять полеміки як виду комунікації та полемічної 
літератури XVI – XVII ст. як публіцистичного 
видання; 2) виокремити із загальної характеристики 
публіцистичного тексту особливості текстів полеміч-
ної літератури; 3) на прикладі полемічної спадщини 
Острозького культурного осередку дослідити роль 
та місце полемічної літератури у комунікативному 
дискурсі.

Результати дослідження. Полеміка є багатоас-
пект ним об’єктом дослідження в історичних, 
літературознавчих, філологічних і філософських 
науках, однак і донині його проблемне поле не 
вичерпане. Значної уваги дослідників заслуговує 
трактування понять полеміки та полемічної 
літератури, що є менш дослідженим, але не менш 
актуальним у царині наукового пошуку та викликає 
інтерес науковців і фахівців гуманітарних наук.

Термін «полеміка» походить від давньогрецького 
слова «полемікос», що дослівно перекладається – 

«войовничий, ворожий» [1, 37]. Деталізоване трак-
тування поняття можна знайти, наприклад, в 
українському енциклопедичному словнику, за 
редакцією М. Бажана, де зазначено, що «полеміка – 
це гостра дискусія стосовно будь-якого спірного 
питання» [2, 844]. Звичну суперечку вважати 
полемікою не буде правильно, адже характерною 
особливістю такого виду комунікації є відкрите 
публічне обговорення, в якому обов’язково наявні 
конфронтація, протистояння, протиборство сторін, 
ідей і поглядів. Отже, полеміку можна визначити, 
як протистояння принципово протилежних точок 
зору щодо певної проблеми, як відкриту публічну 
суперечку з метою аргументувати свою точку зору 
й спростувати думку опонента.

Рішучість, протилежність ідей опонентів та їх 
антагоністичний характер зумовлює безкомпроміс-
ність у поглядах та аргументації в процесі поле-
міки й тому полеміка є найбільш вживаною 
формою обговорення проблем, які мають соціа-
льно-політичне значення. Оскільки полеміка спря-
мо вана на захист, відстоювання власної точки 
зору й спростування думки опонента, тому вміння 
полемізувати означає не лише доказ істинності 
власних суджень, а й здатність дискредитувати 
думку опонента, виявити його хибні твердження. 
Варто також додати, що, як і будь-яка інша форма 
суперечки, полеміка можлива лише за наявності 
двох обов’язкових умов – проблеми і, хоча б, 
одного варіанта її вирішення [3, 81].

Особливої актуальності наприкінці XVI – у 
першій половині XVII ст. набув розвиток полеміч-
ної літератури, насамперед у зв’язку з наступом 
католицизму та насадженням Брестської унії 1596 р. 
[4, 24]. Полемічна спадщина другої половини 
XVI – початку XVII ст. виражала і конфесійні 
переконання, й інтелектуальний світогляд авторів-
полемістів, тому в ній простежуються дві головні 
тенденції: проунійна та антиунійна. У кількісному 
співвідношенні, згідно із дослідженнями І. Огієнка 
та Н. Поплавської, у цей час було створено бли-
зько 140 полемічних текстів, серед яких майже 80 
написано католиками та уніатами на підтримку 
унії, і близько 60 – православними полемістами 
для її заперечення [5, 41].

Одним з перших науковців, хто спробував до-
слі дити причини активізації полемічної літерату-
ри, був український історик, громадський та полі-
тичний діяч М. Грушевський, який у наукових 
розвідках «Історія України-Руси» та «Історія ук-
раїнської літератури» [6, 138] з позицій докумен-
тальних джерел виокремив історичні та літератур-
ні характеристики полемічної боротьби в націона-
льному відродженні українського народу, охарак-
теризував актуальні теологічні, політичні, соціальні 
проблеми, що порушувались у полемічних творах. 

За визначенням М. Грушевського, полемічна 
література – літературна боротьба православних з 
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латино-уніатами, з одного боку, та з протестантами, 
з іншого, стосовно проблем «віри і церкви руської» 
[6, 223]. Наведене трактування терміна репрезентує 
полемічну літературу як сукупність творів, в 
яких знайшли своє відбиття релігійні проблеми, 
що хвилювали тогочасну українську спільність і 
стосовно яких вона повинна була висловити свою 
власну позицію. Історичні події після Люблінської 
та Берестейської уній розвивались так, що боротьба 
за збереження національної автентичності була 
сконцентрована навколо ідей оборони «віри і 
церкви руської».

Особливу увагу дослідженню полемічного 
письменства приділяв І. Франко, котрий пояснив 
та охарактеризував основні причини та умови 
створення полемічної літератури як нового явища 
в духовному житті XVI – XVII ст., надзвичайно 
істотного своїми наслідками як для України, так і 
для Польщі [7,  141].

Поштовхом для розвитку полемічної літератури 
стала книжка польського публіциста–єзуїта Петра 
Скарги «Про єдність церкви Божої» (O jedności 
kościoła Bożego), що була видана у Вільно в 1577 
р. [8, 182]. Полемічний твір присвячений князю 
К.-В. Острозькому, якого єзуїт прагнув схилити 
до підтримки унії, хоча ще у передмові до книжки 
натякав князю, щоб у його академії не велось 
викладання церковнослов’янською мовою.

За дорученням князя К.-В. Острозького 
відповідь на звинувачення П. Скарги написав 
протестантський публіцист Мотовило, проте 
полемічний твір не зберігся до наших днів. 
Про нього є лише дві згадки в листах відомого 
російського діяча Андрія Курбського, які він писав 
до князя К.-В. Острозького. Невідомими також 
залишились прізвище та походження публіциста, 
який найімовірніше був дрібним волинським 
шляхтичем. Адже безсумнівним є той факт, що 
Мотовило належав до високоосвічених людей, 
оскільки підготував гідну відповідь відомому своєю 
вченістю єзуїту П. Скарзі. На думку історика 
Я. Ісаєвича, очевидно прізвище та походження 
публіциста пов’язані з назвою с. Мотовилівка, що 
біля Старокостянтинова, яким на той час володів 
князь К.-В. Острозький. Саме відповідь Мотовила 
П. Скарзі була першим полемічним виданням 
Острозького культурного осередку [9, 149].

Проте серед українських політичних, церковних 
та літературних діячів не існувало єдиної спільної 
позиції щодо подій, які відбувалися після 
запровадження Берестейської унії. Дослідник В. 
Щурат зазначав: «Унія наблизила Русь до Західної 
Європи, та викликала багате письменство, вона 
прискорила культурний розвиток руського народу» 
[10, 158]. Хоча спроба об’єднання католицької 
та православної церков серед прихильників 
українського православ’я викликала тривогу й 
спричинила цілу хвилю боротьби за допомогою 

полемічних трактатів та памфлетів.
Пізніше у відповідь на твір П. Скарги «Про 

єдність церкви Божої» з’явилися й інші анонімні 
тексти українських православних публіцистів, 
твори видатних українських письменників-
полемістів: Г. Смотрицького, Х. Філалета, І. 
Вишенського, С. Зизанія, М. Смотрицького, З. 
Копистенського, М. Андреллі та ін. 

Основним осередком православної полемічної 
літератури спочатку був Острог, де згуртувалися 
найкращі письменники-полемісти, пізніше – 
столиця Литви Вільно, а також місто Львів, де з 
80-х рр. XVI ст. активно діяло Львівське братство 
[10, 160]. Острозький культурний осередок був 
створений за ініціативою українського магната, 
київського воєводи князя К. Острозького та 
представлений відомими українсько-білоруськими 
культурно-освітніми діячами, письменниками-
полемістами, проповідниками, педагогами й 
ученими, серед яких варто зазначити: Кирила 
Лукаріса, Яна Лятоса, Андрія Римшу, Симона 
Пекаліда, Никифора Парасхеза, Герасима та 
Мелетія Смотрицьких, Клірика Острозького, 
Василя Суразького, Христофора Філалета, 
Дем’яна Наливайка.

Значний етап у піднесенні української духовної 
культури XVI – XVII ст. тісно пов’язаний з творчою 
діяльністю Острозького культурного осередку. 
Задля збереження власної культурної ідентичності, 
діячі осередку перекладали Священні тексти і пу-
блікували власні твори старослов’янською мовою, 
відстоювали православні релігійні обряди, запо чат-
кували та розповсюджували полемічну літера туру. 
В Острозькому культурному осередку вивчалась та 
переосмислювалась передусім духов на спадщина 
Київської Русі, надбання греко-візантійської пи-
сем ності, а також література, написана під півден-
нослов’янським впливом [11, 22]. 

Найактивніша ідеологічна боротьба культурного 
осередку розпочалась у період підготовки та 
впровадження Берестейської унії, тобто на початку 
XVII ст. Полемісти публікують кілька праць, 
в яких обґрунтовували свої ідейні, догматичні й 
політичні позиції: Острозька Біблія з передмовою 
першого ректора колегії Г. Смотрицького, «Ключ 
царства небесного» Г. Смотрицького, «Отпис на 
лист... отца Іпатія» та «Історія о лістрікійском, т.е. 
о разбойническом Ферарском илі Флорентийском 
синоде» Клірика Острозького, «Книжиця на 
римський костел» С. Зизаній, «О единой істинной 
православной вірі» В. Суразького та ін. [1, 54].

Представник Острозького осередку Стефан Зи-
за ній – відомий український та білоруський куль-
тур но-освітній діяч, письменник-полеміст, учений 
пропагував ідею про «папу-антихриста» та був 
засуджений за це уніатським церковним собором 
[12, 52]. Однак, з огляду на дослідження текстів 
полеміста, можна стверджувати й про його прихи-
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льність до реформаційних ідей. Наприклад, автор 
підтримував та обґрунтовував принцип соборності, 
який давав можливість вибору кліру віруючими 
мирянами і контроль за його діяльністю. Зизаній у 
полемічних текстах негативно описував світську 
владу Польщі та католицької церкви через їх со-
ціальні, релігійні й національні утиски православ’я 
та культурної ідентичності українського народу.

Полемічні тексти освітньо-культурного діяча, 
поета й письменника Г. Смотрицького також спря-
мовані проти ідеї унії та католицизму, у них він активно 
виступає проти спроби об’єднання православної й 
католицької церков, викриває експансіоністські 
наміри Ватикану щодо православ’я та українського 
народу, а також заперечує характерні для західної 
схоластики раціоналістичні методи витлумачення 
істин віри. Г. Смотрицький є автором твору «Ключ 
царства небесного» – першої друкованої пам’ятки 
української полемічної літератури, що складається 
з посвяти князю Острозькому, звернення «До 
на родов руских …» і двох полемічних трактатів 
«Ключ царства небесного и нашее христианское 
духовное власти нерушимый узел» та «Календарь 
римски новы» [13, 138]. Варто зазначити, що в 
тексті твору «Календарь римски новы» полеміст 
використовує не лише теологічні аргументи для 
підтвердження власних ідей та поглядів, а й вживає 
народний гумор із приповідками та прислів’ями, 
тобто використовує мову, що є наближеною до 
простонародної.

Поряд з іншими письменниками-полемістами 
Острозького культурного осередку Г. Смотрицький 
був основоположником процесу модернізації право-
славної релігійної доктрини, що розпочалась під 
впливом реформаційних ідеологій, поширених в 
Україні у XVI – XVII ст. [14, 44]. Це, насамперед, 
наголошувало на потребі особистісного вивчення 
та осмислення Святого Письма при збереженні 
авторитету церкви щодо його інтерпретації та 
трактування.

Основною та найвідомішою працею полеміста 
В. Суразького була фундаментальна «Книжиця», 
яку по праву вважали православною енциклопедією 
з головних богословських питань [8, 183]. Адже 
характерною особливістю твору є те, що кожен 
найменший аргумент автор підсилював цитатами 
із Старого та Нового завіту, отців церкви, істори-
ків та ін. «Книжиця» була написана на потре-
би широкого кола суспільства, серед якого 
насаджувалась іновірська (як католицька, так і 
протестантська) пропаганда й тому твір полеміста 
не був спрямований проти конкретних опонентів, 
а орієнтувався на спростування всієї сукупності 
неправославних ідей та показ їх неспроможності й 
недостовірності.

З полемічним доробком В. Суразького та 
Г. Смотрицького історик М. Грушевський пов’язує 
початок нового типу літературної творчості 

наприкінці XVI – на початку XVIІ ст. Основне 
призначення «Книжиці» історик визначає в її 
значній цінності для спеціаліста-богослова, а також 
наголошує на символічності праці полеміста, що 
репрезентує зміст літературного процесу наприкінці 
XVI ст. і певною мірою пояснює подальший його 
напрям. М. Грушевський об’єднує творчість 
В. Суразького та Г. Смотрицького – провідних 
письменників початкового періоду діяльності 
Острозької академії – та демонструє їх духовну 
близькість і паралельність у викладі матеріалу, 
а також певну цілісність творів «Ключа царства 
небесного» і «Книжиці»: друга, на переконання 
М. Грушевського, була своєрідним науковим 
обґрунтуванням першої [6, 241].

Полемічна творчість В. Суразького була зосе-
реджена на відродженні занепалої духовності, підт-
римці й поширенні освіти, впорядкуванні церков-
ного життя, а найголовніше – пробуджувала до 
інтелектуальної праці. В. Суразький, представ-
ляю чи добу національного відродження, був поле-
містом, котрий уособлював її зв’язки з попереднім 
періодом історії української культури.

У полемічних трактатах М. Смотрицького: 
«Тренос», «Апологія», «Граматика», «Лямент», 
«Верифікація прав… народу руського», відстою-
ються ідеї гідності, права, звичаїв і культури 
українського суспільства [15, 35]. Полеміст про-
го лошував ідею сильної церкви, а тому не під-
тримував надання братством ставропігії, а для 
підсилення своєї аргументації автор наводив 
думки західноєвропейських гуманістів – Ф. Пет-
рарки, Н. Кузанського, Е. Піколоміні, Л. Вали, 
Е. Ротердамського, Д. Наливайка, С. Будного, 
М. Чеховіца. У полемічних текстах М. Смотрицький 
використовував професійно-філософську форму 
викладу аргументів із застосуванням логіко-дедук-
тивного методу доведення прийнятного твердження. 
Полеміст критикує та не визнає церковну унію, він 
викриває й описує загнивання римсько-католицької 
церкви як інституції, називаючи служителів Вати-
кану «італійськими бандитами» [15, 54].

Найбільшим в історії української полемічної 
літератури трактат на підтримку православ’я є 
«Палінодія, или Книга оборони кафолической 
святой апостольской всходней церкви и святих 
патриархов, и о греках, и о россох христіанех» З. 
Копистенського [7, 143]. Твір відомого українського 
письменника, культурного й церковного діяча 
був відповіддю на трактат «Оборона єдності 
церковної» уніатського полеміста Лева Кревзи. 
З. Копистенський наголошує, що основною метою 
написання книжки є оборона православ’я від 
інвектив представників католицизму та народу 
руського від духовного поневолення [13, 207]. 
Полемічному текстові характерний високий патріо-
тичний пафос, наявність багатства мови та художніх 
засобів, вдале поєднання науково-логічного та 
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образ ного типу мислення. «Палінодія» вважається 
одним з найкращих творів давньої української 
літератури.

Найпомітнішим з-поміж полемічних трактатів 
став виданий на замовлення князя В.-К. Остро-
зького польською, а згодом і руською мовами, 
трактат під назвою «Апокрисис» («Відповідь»). 
Хоча достеменно невідомими залишились прізви-
ще та походження автора полемічного трактату, 
який підписався псевдонімом – Христофор Фі-
ла лет (Христоносець Правдолюб). На думку 
історика Я. Ісаєвича, ймовірно, це був протестант 
Мартин Броневський, довірена особа князя [9, 
152]. Суттєвим є те, що «Апокрисис» сформулю-
вав програму, якою впродовж десятиліть керува-
тиметься українська полемічна опозиція. Права 
й вольності русинів та поляків, застерігає він, 
перебувають на одному рівні та пов’язані між 
собою, тому порушення їхньої рівноваги – це шлях 
до громадянської війни. Тож «милість і згода», про 
які говорять уніати, може обернутися катастрофою 
для держави, яка наважується зазіхати на віру 
своїх громадян [9, 154]. 

Для нейтралізації впливу «Апокрисиса» на су-
спільство прихильники унії почали скуповувати та 
знищувати цей твір. У результаті знищення поле-
мічних творів значна їх частина відома тепер тільки 
за назвою.

З діяльністю Острозького культурно просвітньо-
го осередку також пов’язана творчість поле міста 
І. Вишенського. Він писав полемічні трактати, 
спрямовані проти Берестейської церковної унії. 
Близько 1600 р. на Афоні він склав збірник – 
«Книжку», куди ввійшли «Извещение краткое», 
«Писание до всех обще, в Лядской земли живу-
щих», послання до князя К. Острозького і до 
єпископів, а також «Обличение диавола-миро-
держца», «Порада» та ін. А в 1600–1601 рр. 
Вишенський написав «Краткословный ответ» 
П. Скарзі [10, 168].

Таким чином, полемічний твір був своєрідним 
синтезом текстових фрагментів з богослужебних 
книжок, Святого Письма, творів Отців церкви, 
духовної, морально-навчальної літератури та влас-
них надбань автора, сформованих на захист певних 
переконань чи на спростування позицій опонентів.

На думку української дослідниці риторики поле-
мічної літератури кінця XVI –початку XVII ст. 
Н. Поплавської, ці твори репрезентують оригіна-
льну жанрову систему тогочасного вітчизняного 
пи сьменства, з усією повнотою відображають інте-
лектуа льний рівень суспільства XVI і XVII ст., 
світогляд авторів і читачів [5, 79]. Саме полемічна 
літе ратура перебирає на себе певною мірою 
функції ораторського проповідництва й історичних 
літописів. 

Отже, літературна полеміка, яка велася в 
царині релігійної ідеології, мала гостру соціальну 

й політичну спрямованість. Світогляд українських 
полемістів, який хоча й виник на національному 
ґрунті в межах християнсько-православних прин-
ципів, за своєю суттю був аналогічним реформа-
ційному світогляду на Заході. Основною ідеєю 
всіх полемічних творів того часу було викриття та 
критика соціальних та ідейних основ католицизму. 

У своїх творах автори критикували претензії 
римських пап на духовне й світське верховенство 
в християнському світі як недоведені «святим 
письмом», спростовували дії церковно-католицької 
ієрархії – утиски та розбої, дискримінацію 
православних, її моральний занепад. Полемісти 
підтримували реформаційні ідеї щодо демократизації 
церкви, відстоювали колективне управління 
представниками всіх станів справами церкви. У 
своїй полеміці з католицькими та протестантськими 
священиками православні публіцисти пропагували 
гуманістично-демократичну ідею рівності від 
природи всіх людей перед Богом. Надзвичайно 
високо цінували свободу совісті, вважаючи її 
найважливішою ознакою вільної людини, якраз 
українські полемісти. Освічений український 
люд відповідав письменникам-полемістам щирою 
любов’ю, довірою та повагою. Полемічні книжки 
читали в православних храмах, на зборах братств, 
у школах, твори дбайливо зберігали й передавали 
один одному. Про «Тренос» М. Смотрицького 
говорили навіть як про книжку пророчу й святу, 
деякі заповідали ховати себе з нею [15, 63].

Полемічні тексти мали значний вплив на 
формування та становлення національної 
самосвідомості українців і розгортання національно-
визвольної боротьби за духовну та культурну 
ідентичність. Твори стали визначним явищем в 
українській літературі, так званою революцією 
на ниві культури й писемництва, та посідають 
гідне місце серед європейських літератур часів 
Відродження.

Звісно, крім ідейного різноманіття, полемічна 
література вирізнялася жанровим різноманіттям: 
мала форму відкритих послань, призвань, 
трактатів, сатиричних памфлетів, проповідей. 
Полемісти використовували значний арсенал 
аргументів (юридичних, історичних, релігійно-
теологічних), літературних прийомів (каламбури, 
трагічні плачі, римована проза), специфічних 
мовних і образних засобів [11, 26]. 

Варто зазначити, що в полемічних творах, наси-
чених посиланнями на біблійні й патристичні дже-
рела, трапляється поєднання традиційного й модер-
ного для того часу стилів, відчутна творча воля 
авторів, які вправно оперували догматичним і жит-
тєвим матеріалом, цитатою, прагнучи не стільки 
проголосити істину, скільки окреслити її риси. 

Поява українських полемічних духовних творів 
стала однією з вагомих причин виникнення окре-
мого складного зі світоглядного та науково-дослід-
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ницього погляду дискурсу національної полемічної 
словесності, який створювався протягом кількох 
століть різними мовами та в якому творили майже 
всі провідні національні письменники, філософи, 
духовні й громадські діячі ХVІ – ХVІІ ст. 

Висновки. Отже, полеміка була важливою 
ідейною зброєю в боротьбі за соціальне та 
національне визволення українського народу та 
сприяла піднесенню національно-визвольного руху. 
Найчастіше термін «полеміка» трактують як вид 
суперечки для з’ясування проблем у політичній, 
філософській, літературній чи художній сферах. 
Полеміка – це боротьба принципово протилежних 
думок щодо того чи іншого питання, тобто публічний 
спір з метою захистити, відстояти свою точку зору 
й спростувати думку свого опонента. Полемічна 
література – це добірка текстів різних авторів, в 
яких обговорюються проблемні питання релігійної 
дискусії між католицькою та православною 
церквами з метою їх об’єднання. Під полемічною 
літературою розуміють сукупність художньо-
публіцистичних творів, які були написані у формі 
церковно-історичних трактатів, відкритих листів, 
послань, промов, тобто така форма літератури 
закликала до дискусії, суперечки протилежних 
сторін, тобто до полеміки. 

Полемічні твори кінця XVI – початку XVII ст. 
є цінним здобутком української культури. Вони 
вплинули на подальший розвиток письменства і 
філософської думки, а також сприяли формуванню 
комунікативного дискурсу.

Становлення та розвиток полемічно-публіцис-
тичної прози припадає на період загострення 
соціальних антагонізмів. Незважаючи на ідейно-
художню неоднорідність, вона мала велике значен-
ня для політичного, культурного та духовного 
життя України кінця XVI – початку XVII ст. 
Відіграючи важливу роль у пробудженні соціальної 
й національної свідомості народу, полемічна 
проза мала виразні риси народності й виявляла 
реалістичні тенденції.
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Дослідження реклами та зв’язків з громадськістю Дослідження реклами та зв’язків з громадськістю 

УДК 007:316.77:[659.4+004.6]

Використання Big Data піар-технологій 
у моделюванні соціальної архітектури українських міст

У статті розглянуто методологічні підходи до вирішення проблеми 
збільшення пабліцитного капіталу міст та регіонів. Визначено потенціал 
піар-технологій на основі великих даних, обґрунтовано особливості їх вико-
ристання в Україні для збільшення конкурентної ідентичності територій.

Ключові слова: брендинг; імідж; позиціонування; великі дані; конку-
рентна ідентичність.

Безчотнікова С. В.,
д-р філол. наук

This article deals with the analysis of methodological approaches to the 
problem of increasing the cities’ and regions’ public capital. The potential 
opportunities of Big Data PR-technologies are described. The peculiarities of 
their use for the growth of Ukrainian cities’ competitive identity have been 
substantiated.

Keywords: branding; image; positioning; Big Data; competitive identity.

Bezchotnikova Svitlana,
D. Sc. (Philology)

Use of Big Data PR technologies in modeling of social architecture of ukrainian cities

В статье рассмотрены методологические подходы к решению проблемы 
увеличения паблицитного капитала городов и регионов. Определён 
потенциал пиар-технологий на основе больших данных, обоснованы осо-
бен ности их использования в Украине для увеличения конкурентной иден-
тичности территорий.

Ключевые слова: брендинг; имидж; позиционирование; большие дан-
ные; конкурентная идентичность. 
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Использование Big Data пиар-технологий в моделировании социальной архитектуры 
украинских городов

ступ. У глобальному світі комунікаційні ак-
ти ви відіграють важливу роль для розвитку 

територій. У конкурентній боротьбі за кваліфіко-
ваний персонал, споживачів та інвесторів іміджева 
політика часто стає визначальною для концентрації 
необхідних ресурсів та потенційних можливостей 
базисного суб’єкта піар-діяльності. При цьому вче-
ними зафіксовано усталену урбаністичну тенденцію 

(наприклад, праці А. Анхольта, Б. Бейкера, 
К. Дін ні [1; 5; 3]). Вони звертають увагу на 
той факт, що в 2005 р. вперше в історії людства 
кількість міського населення досягла половини 
кількості населення земної кулі, що зафіксовано 
в доповіді ООН «Revision of World Urbanization 
Prospects» за 2005 р. [2, 9]. Про актуальність 
за зна ченої проблематики свідчить і зростання 

В
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уваги до проблеми позиціонування територій на 
міжнародному та державному рівнях. Питання збі-
льшення пабліцитного капіталу міст та регіонів 
все частіше потрапляє в програми перспективного 
розвитку органів державного управління, місцевого 
самоврядування, громадських організацій, турис-
тич них компаній та великих промислових під-
приємств, що дбають про сталий розвиток.

Мета статті полягає у визначенні потенціалу 
піар-технологій на основі великих даних для 
збільшення конкурентної ідентичності українських 
міст. Мета передбачає вирішення таких завдань: 
аналіз популярних теорій та концепцій просування 
територій; визначення потенціалу великих даних 
для просування територій; виокремлення та об-
ґрун тування можливостей застосування великих 
даних для збільшення комунікативних активів ук-
раїнських міст. 

Теоретичне підґрунтя. Існує безліч підходів до 
вирішення проблеми збільшення пабліцитних ак-
ти вів території. Проблема просування територій, 
територіального маркетингу, брендинга міст, пози-
ціо нування локальних територій розглядалась в 
окремих аспектах ученими різних країн світу: 
британськими дослідниками Саймоном Анхольтом, 
Біллом Бейкером, Стівеном Вардою; грецькими 
авторами Грегорі Ашвортом, Міхалісом Каварці-
сом; ізраїльськими вченими Еллі Аврахам, Ераном 
Кеттером; дослідником з Токійського університету 
Кейтом Дінні; російськими вченими Олександром 
Панкрухіним, Ерастом Галумовим, Олександром 
Чуміковим, Дмитром Гаврою; українськими авто-
рами Георгієм Почепцовим, Валентином Королько, 
Оксаною Некрасовою та ін. Найбільш цитованими 
із зазначеної теми є розвідки британських та 
аме риканських дослідників, в яких переважає 
маркетинговий підхід. У цьому випадку імідж 
розглядають як складову бренда, власне словоспо-
лучення «імідж бренда» уведено в обіг британським 
рекламістом Д. Огілві. Слід звернути увагу на 
те, що вітчизняні наукові розвідки з цієї теми є 
молодшими, вони спираються на менший досвід 
ринкової економіки, розвиваються під впливом 
зарубіжних традицій, тому маркетинговий та со-
ціа льнокомунікаційний підходи до проблеми 
просування територій розробляються майже син-
хрон но. Зазначимо, що практичне вирішення зав-
дань позиціонування територій потребує засто-
сування інтегрованих методологічних підходів, 
які б при цьому вдало поєднували кращі наукові 
напрацювання з особливостями локальної території.

У цілому, наукову літературу з цього питання 
можна розділити на три групи. Це академічні тео-
рії, в яких осмислено природу, сутність та меха-
нізми розвитку локальних територій за допомогою 
соціальнокомунікаційних та маркетингових техно-
логій. Наприклад, теорія «брендинга територій» 
американського дослідника Філіпа Котлера, висвіт-

лена в колективній монографії «Маркетинг місць. 
Заохочення інвестицій, підприємств, мешканців та 
туристів в міста, комуни, регіони та країни Європи» 
[4], присвяченій вирішенню проблем міст шляхом 
актуалізації внутрішніх іміджевих ресурсів та 
стратегічного антикризового планування.

Результати дослідження. Серед актуальних та 
дискусійних концепцій позиціонування міст слід 
назвати принаймні три. Це концепція «конкурент-
ної ідентичності території» британського дослід-
ника Саймона Анхольта та його напрацювання щодо 
визначення індексу країн (компанія Anholt-
GfK Roper City Brands Index™) використані 
бі льше ніж в 50 країнах світу. С. Анхольт 
створив мультикультуральний метод оцінювання 
вартості бренда локальної території. Комплексна 
диверсифікована модель розвитку бренда, обґрун-
тована автором, спирається на шість чинників: 
туризм, населення, культура, експортні бренди, 
інвестиції та суспільна дипломатія. Британськими 
вченими Г. Дулі та Д. Боуі запропоновано концепцію 
комплексного моделювання «парасолькових брен-
дів» територій. На їх думку, успішний дизайн, 
управління та своєчасне оновлення архітектури 
бренда ґрунтується на багатоаспектній стратегії 
управління портфоліо суббрендів, що дає змогу 
працювати з кількома товарами та цільовими 
аудиторіями одночасно. Британським фахівцям 
також належить концепція «колеса бренда», 
що базується на ієрархії критеріїв. Ранжування 
переваг бренда являє собою концентричну мо-
дель, у центрі якої є ядро бренда. За ним в 
ієрархічній послідовності вибудовуються критерії: 
індивідуальність, цінності, переваги, атрибути, що 
систематизує майже весь спектр взаємовідносин 
бренда та споживача. Концепція «колеса бренда», 
запропонована британською компанією «Bates 
World wide», неодноразово застосовувалась як у 
практиці великих корпорацій (Whiskey, Smirnoff, 
Zanussi, Whiskas та ін.), так і з метою просування 
територій. 

Окремо слід виділити моделі та матриці, успіш-
но апробовані в діяльності великих компаній, які 
можуть бути використані для просування локальної 
території. Це багатофакторна модель аналізу та 
визначення стратегічних позицій GE/Mc Kincey, 
ADL матриця конкуренції по Портеру, матриця 
стратегій зростання Ансоффа та ін.

Незважаючи на розмаїття теоретичних підходів 
та моделей, звернімо увагу на той факт, що не 
завжди зусилля та вкладені кошти щодо просуван-
ня території дають бажаний результат. Як правило, 
причинами стають не адаптовані запозичення ус-
пішного досвіду, брак урахування поточних змін 
або місцевої специфіки. Навіть С. Анхольт у 
2007 р. вніс корективи до своєї концепції оці-
ню вання національних брендів, виявивши брак 
кореляції між динамікою оцінки вартості націона-

Bezchotnikova Svitlana. Use of Big Data PR technologies in modeling of social architecture of ukrainian cities
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льних брендів та витратами на кампанії з їх 
просування. Вчений розширив конструкт, запропо-
нувавши підсилення бренд-менеджменту зусиллями 
публічної дипломатії. 

Новий поштовх для вирішення проблеми ефек-
тивності кампаній з позиціонування територій 
надають PR-технології на основі Big Data або 
великих даних.

Аналітична компанія Forrester Research визна-
чає Big Data як технології в галузі апаратного та 
програмного забезпечення, які об’єднують, орга-
нізують та аналізують дані, що характеризуються 
чотирма «V»: обсягом (Volume), різноманітністю 
(Variety), мінливістю (Variability) та швидкістю 
(Velocity). Технології Big Data дають змогу 
зберігати та розкривати комерційний потенціал 
мегамасивів даних для пошуку цінних закономір-
ностей та фактів за допомогою об’єднання та 
аналізу великих обсягів інформації. Прикладом 
використання Big Data є соціальні мережі 
(LinkedIn, Facebook, Digg, Google+, etc.), можли-
вості персоналізації в системах Amazon, Ebay, 
Yahoo, etc.), обслуговування клієнтів Apple, Cisco, 
AT&T, HP, Motorola, Nokia та інших компаній. 

Найбільш поширеними в піар-практиці на 
сьогодні все ще залишаються традиційні методики 
ідентифікації та групування аудиторії за соціально-
демографічними, соціально-політичними, етнічни-
ми, релігійними, професійними характеристиками. 
Big Data дають змогу залучити великі обсяги даних 
для класифікації та постійного моніторингу великої 
кількості груп громадськості та їх характеристик, 
які можуть бути швидко систематизовані за 
допомогою програмного забезпечення не тільки на 
основі загальноприйнятих ознак, а й за особливими 
інтересами; збігом характеру комунікаційної пове-
дінки; типологією прийняття рішень; психографіч-
ними рисами або просто ситуативними реакціями. 
При цьому результати можуть швидко об’єднуватись 
для розгляду окремих проблем та комплексного 
урахування даних. Це дає змогу вийти на новий 
рівень розуміння аудиторії, реальних груп впливу, 
визначити позиції території серед конкурентів та 
взагалі ставлення до неї.

Типологія груп громадськості на транссоціа-
льному рівні дає змогу врахувати такі важливі для 
ефективної організації рекламної та піар-дія льнос ті 
показники, як особливості поведінки людей, стиль 
життя, ціннісні орієнтації особистості, повсякден-
ні вподобання та звички реципієнтів. У такий спо-
сіб побудовані досить успішні системи реклами 
та маркетингу, наприклад, типологія споживачів 
VALS2 (Value Approach & Life Style). Вона 
орієнтована на психографічні характеристики (прин-
ципи, статус, дії споживача) і використовується 
для прогнозування поведінки споживачів. 

Нова якість вимірювань та моніторингу створює 
нову якість стратегічного планування, що дає 

змогу зробити зв’язки з громадськістю більш 
дієвим механізмом менеджменту території. Рання 
діагностика кризових явищ, розуміння поведінки 
людей у їх ставленні до окремих проблем дозво-
ляють запобігти негативним явищам і правильно 
спланувати розвиток основних напрямів діяльності. 
Big Data піар-технології допомагають визначити 
тренди у різних аспектах перспективного розвитку 
території, підготуватися до викликів часу та 
фінансових негараздів.

В епоху Big Data-технологій змінюються і 
самі принципи прийняття рішень. Першочерговим 
стає не запит потрібної інформації, а аналіз 
взаємозв’язку між різними типами даних. Мож-
ливість зберігати великі обсяги різнопланової інфор-
мації, пов’язувати її за допомогою комп’ютерних 
кодів веде до досить цікавих рішень. Так, можна 
налагодити зв’язок між непов’язаними речами, 
наприклад, сезонністю та міграційними процесами. 

Однією з теорій, що заснована на роботі з 
великими даними і може бути застосована для 
просування та моделювання розвинутих міст, є тео-
рія соціальної фізики професора Масачусетського 
тех нологічного інституту Алекса Пентланда [4]. 
Для міст, багатих на великі дані, вчений бачить 
достатньо прогнозоване майбутнє. Джерелом даних 
великих обсягів для моделювання міст стають 
мобільні дивайси, соціальні мережі та сенсорні 
пристрої збирання даних, що дають змогу виявити 
можливості території в динаміці змін. А. Пентланд 
розглядає такі території як саморегульовані си-
стеми, що працюють з урахуванням потреб грома-
дян. Моніторингові дослідження ритму життя різ-
них соціальних груп, навіть на рівні знання, куди і 
коли громадяни різних верств населення збираються 
піти, дають змогу планувати збільшення населення, 
мінімізацію перевантажень транспортного руху, 
енергетичні витрати при загальному зростанні ком-
фортності проживання в місті.

Ефективна комунікаційна політика, на думку 
А. Пентланда, безпосередньо залежить від поши-
рення та інтеграції ідей. З використанням великих 
даних відкривається перспектива вже не тільки 
для позиціонування, а й для проектування міст. 
Зміна потоку ідей може бути виміряна через 
аналіз поведінки споживачів, фізичної мобільності 
та комунікацій. Аналізуючи зібрані в групах 
дані, автор виводить дві моделі, що свідчать про 
благотворний потік ідей. Перша – контактування 
(engagement), потенційна міжособистісна взаємо-
дія, що регулярно відбувається на території та 
в групах. Чим вищий рівень контактування, тим 
вища взаємодія. Друга – пошук, (exploration), 
показник, що описує як часто члени групи або 
мешканці території привносять нові ідеї ззовні. 
Обидві моделі уможливлюють конструювання схем 
збільшення результативності роботи компаній, те-
ри торій та урядів.

Безчотнікова С. В. Використання Big Data піар-технологій у моделюванні соціальної архітектури...
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Висновки А. Пентланда щодо прямої залежності 
успішності соціальної групи або території від 
її комунікаційної активності підтверджують і 
статистичні характеристики українських міст. 
Найбільш густонаселеними регіонами, за даними 
Державної служби статистики України (середня 
кількість населення в січні–травні 2016 р.) [6], 
є Київ та Київська область – 4 593 279 осіб; 
Донецька область – 4 247412; Дніпропетровська – 
3 246 303; Харківська – 2 699 410; Львівська – 
2 514 349; Одеська – 2 377 305. Вони найбільш 
охоплені різними типами зв’язку: мобільного та 
інтернет-комунікаціями. Чим активніший потік 
ідей та ділової активності, тим результативнішим 
є розвиток локальної території. Саме ці регіони 
мають найвищі показники активних підприємств 
у статусі юридичних осіб: Київ – 243 028; 
Дніпропетровська область – 95 300; Донецька – 
84 539; Одеська – 70 270; Харківська – 69 031; 
Львівська – 59 698. За рівнем середньої заробітної 
плати названі регіони теж посідають найвищі 
позиції: Київ – 7 720 гривень; Донецька область – 
5 717; Дніпропетровська – 4 722; Одеська – 4 398; 
Львівська – 4 150; Харківська – 4 111. 

Але методика американського вченого в україн-
ській практиці не може бути застосована повно і 
системно. Вже на першому етапі розробки стратегії 
позиціонування території на основі великих даних 
стає зрозумілим, що для вимірювання кому ні ка-
ційних потоків українських територій вона може 
бути використана тільки частково, через брак 
можливостей отримати окремі показники. За 
даними компанії GFK (Україна), тільки 50 % 
населення України користувалося мережею інтер-
нет. Результати соціологічних досліджень поведінки 
користувачів мобільного зв’язку компанії «Ipsos 
Media CT», виконаного на замовлення Google, 
підтверджують ці дані – 50 % власників смартфонів 
користуються мобільним інтернетом [7]. 

Отже, зібрати дані можна, спираючись тільки 
на половину населення України, яка за своїми 
характеристиками може бути представлена як 
інтернет-аудиторія. У регіонах кількість користува-
чів розподілена відповідно до вищеназваних про-
порцій, Київська область та Київ, Донецька, 
Дніп ропетровська, Львівська, Харківська області 
охоплені глобальною мережею в 4-5 разів 
щільніше ніж інші області України – Волинська, 
Чернівецька, Кіровоградська. Серед найбільш 
поширених операцій українців в інтернеті: 
електронна пошта, пошукові запити, завантаження 
відео- та аудіофайлів, соціальні мережі та читання 
новин. 11 % покупок українці оплачують картками 
через інтернет, 14 % покупок здійснюється он-лайн.

Виходячи з наведених статистичних даних, слід 
зазначити, що теза директора Центру брендинга 
міст К. Дінні про те, що «реклама і маркетинг для 
позиціонування європейських міст вже відходять в 

минуле» лише частково актуальна для українських 
міст. 

Більш ефективною для просування українських 
територій є комплексна методологія, що синтезує 
маркетингові, соціологічні та когнітивні досліджен-
ня разом з можливостями великих даних для 
визначення основних трендів. Територіальні посе-
лення Західної та Центральної України, крім 
Львівської області, для позиціонування міст потре-
бують традиційних підходів. Під час проведення 
моніторингового дослідження для рекламної та 
піар-кампанії цих територій можна використати 
соціологічні та маркетингові дослідження (анке-
тування, опитування, метод фокус-груп), а також 
показники концентрації та динаміки руху населення 
протягом доби, дані щодо ритму його пересування, 
часу активності та ін. за великими даними мобільних 
операторів. Київська область та східні регіони, що 
мають більше проникнення інтернету та мобільних 
додатків, дають змогу використовувати більшу 
кількість великих даних для точного діагностування 
і здійснювати окремі кроки від позиціонування 
територій до моделювання соціальної архітектури 
міст. Більша кількість персоналізованих даних 
змінює саму якість позиціонування, бо дає змогу 
більш точно працювати не тільки з кількісними 
даними, а й з якісними показниками (ідеями, 
уявленнями та цінностями). Це дає можливість 
використовувати метод семантичного диференціалу 
для позиціонування за перевагами, культурним 
символом або пріоритетами населення.

У цілому для збільшення конкурентної іден-
тичності українських міст оптимальними залишаю-
ться комплексні інтегровані підходи, що об’єднують 
диференційовані для кожної цільової групи пові-
домлення та способи їх просування в єдину 
комплексну комунікаційну стратегію.
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УДК 007:[659.4+316.658] 

Ілюстративні матеріали в ЗМІ 
для формування позитивного іміджу

© Чекалюк В. В., 2016

У статті викладено наукове бачення ролі ілюстративних матеріалів у 
творенні громадської думки й репутації публічної особи. Окреслено основні 
чинники, що впливають на сприйняття фото й текстових матеріалів 
медіааудиторією: єдність зображення й змісту, помилки при оприлюдненні 
матеріалів у ЗМІ. Іноді невдале фото або брак текстівки можуть 
зруйнувати очікуване сприйняття. Ілюстрації розглянуто як інструмент 
творення іміджу. Наголошено на взаємодії тексту й ілюстрацій у 
матеріалі. 

Ключові слова: імідж, ілюстрації, бренд, комунікації, медіаінструменти.

Чекалюк В. В.,
канд. наук із соц. ком.

The research is focused on interaction of an object of image making with 
target audience through mass-media channels of communication. The author 
proves that everyone and everything has some image, but image which you 
need, must be formed, ruled, corrected and controlled. An image of a state is 
a result of effective communication. The problem of state image making is one 
of top priorities sfor politicians, economists, statesmen, teachers and research 
workers. Image is one of priorities of a successful country. We study what 
should be the photo in the press. Strategic development of a country depends 
on many factors, the key the role of photos in the press, public representation 
and positioning of public persons to the nation. Each country is keen to spread 
as many positive facts about itself as possible. Positive positioning in world 
markets attracts investors and helps to develope both country and its people. 
The article examines existing photos methods of positioning of a state for inner 
and outer audiences. Also, new terminology is intro duced as well as concept 
of “state brand” is regarded as a unit of scientific value and significance. 
Branding and pfotos positioning are considered as crucial means to manage 
perception of a country by mass-media. Image making starts with a pfotos. We 
use media technologies as instruments photos of image making and examine 
media as tools used in state’s imagemaking . 

Keywords: image, photos, media, press, social opinion

Chekaliuk Veronika,
Candidate of Sciences 
on Social Communications

В статье изложено научное видение роли иллюстративных материалов 
в создании общественного мнения и репутации публичных людей Очерчены 
основные факторы, влияющие на восприятие фото и текстовых материа-
лов в медиа аудиторией: единство изображения и содержания, ошибки при 
обнародовании материалов в СМИ. Иногда неудачное фото или отсутствие 
текстовки могут разрушить ожидаемое имиджмейкерами впечатление. 
Иллюстрации рассмотрены как инструмент создания имиджа. Акценти-
руется внимание на взаимодействии текста и иллюстраций в материале.

Ключевые слова: имидж, иллюстрации, пресса, медиаинструменты, 
общест венное мнение.

Чекалюк В. В.,
канд. наук 
по соц. коммуник.

Illustrated materials in the media for forming a positive image

Иллюстративные материалы в СМИ 
для формирования положительного имиджа
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Чекалюк В. В. Ілюстративні матеріали в ЗМІ для формування позитивного іміджу

ступ. Важливим у донесенні певної інформації 
до аудиторії є насичення тексту прямими 

доказами правдивості повідомлення – фото- і 
відеоматеріалами. Пропонуємо звернути увагу 
на такі аспекти, як єдність зображення й змісту 
та на помилки при оприлюдненні матеріалів у 
ЗМІ. Щоб уникнути непорозумінь і подвійного 
трактування ілюстрацій, варто подбати про наяв-
ність лаконічних змістовних текстівок – підписів до 
фотоматеріалів. Щоб надати ваги й рейтинговості 
текс товій інформації за браком фото, можна 
проілюструвати друкований матеріал колажем, 
шаржем, графіками, скрин шотами тощо.

Мета статті – визначити оптимальні підходи 
до вико ристання ілюстрацій для підсилення змісту 
і дієвості іміджевих матеріалів. Для досягнення 
мети треба вико нати такі завдання: 

- відстежити й проаналізувати розміщені в он-
лайн-ЗМІ текстові матеріали з ілюстраціями, що 
впливають на формування іміджу публічних осіб 
і країни;

- дослідити механізми побудови іміджу за 
допомогою ілюстрацій (фото, колаж, карикатура 
та ін.); 

- простежити вплив ілюстрацій на імідж особи 
чи держави.

Хронологічні межі дослідження охоплюють 
період з 2011 р. до 2016 р. Вибір цього періоду 
зумовлений значними політичними й економічними 
змінами, які при вели до переоцінки цінностей, 
корекції бізнес-моделей, еволюції ілюстративного 
жанру в ЗМІ. В умовах стрімкої глобалізації 
інформаційний простір усередині держави і за її 
межами набув нової форми у боротьбі за вплив 
на свідомість мас і владу. Досліджено понад 200 
світових і українських онлайн-ЗМІ, зокрема CNN, 
BBC, публічні сторінки лідерів держав у мережах 
Facebook, Instagram, Twitter, які є інформаційним 
джерелом для багатьох таблоїдів. Моніторинг 
онлайн-ЗМІ передбачав пошук матеріалів за 
напрямками, які тим чи іншим чи ном впливають 
на формування іміджу України у світі (ключові 
слова: АТО, бренд Україна, екологічна ситуа ція, 
реформи, освітні програми, залучення інвестицій, 
партнерство, відомі українці, вітчизняні бренди та 
ін.).

Теоретичне підґрунтя. Розглядаючи розвиток та 
транс формації медіаінновацій, можна відзначити 
оперативне поширення інформації із залученням 
ілюстративного ма теріалу. У результаті аналізу 
існуючих наукових парадигм, теорій, концепцій, 
законів, закономірностей, категорій, понять, пов’я-
заних зі становленням, формуванням і роз витком 
фото і графічного медіанапряму, отримано нові нау-
ково-практичні знання про використання зобража-
льних матеріалів як інструменту творення й тира-
жування позитивного іміджу держави (лідерів) у 
ЗМІ. 

Дослідники, зокрема науковці і практики 
В. Рі зун, В. Іванов, Г. Почепцов, С. Горевалов, 
А. Гальчинський, В. Мостовий, Н. Зикун, О. Мар-
тиненко, І. Забіяка, А. Рамов, Є. Лукацький та ін., 
виходили з різних уявлень про роль ілюстрацій у 
журналістському матеріалі, вплив фотографій на 
рейтинговість статті й видання в цілому, на сприй-
няття об’єкта публікацій. Питання формування 
іміджу держави актуальне й не вирішене, немає 
єдиного алгоритму творення іміджу, проте оче-
видним є те, що са ме якісні ілюстративні матеріали 
є дієвими інструментами у формуванні громадської 
думки. Фото зрозумілі кож ному, незалежно від 
знання мови. Ілюстрації – важливі комунікатори.

Доречним у підготовці дослідження є науковий 
доробок С. Горевалова, який безпосередньо 
розглядає фотожурналістику в системі масової 
комунікації, пра цює над удосконаленням роботи 
медіафахівця щодо поєднання текстового й 
ілюстративного матеріалу [1].

Методи дослідження. За допомогою спостере-
ження й опису накопичено факти, які дають мож-
ливість про аналізувати дані й зробити висновки 
щодо значення ілюстрацій у процесі імідже-
творення. Методи індукції і дедукції використано 
для загального тлумачення влас тивостей створення 
іміджу. Дослідження відгуків експертів та користу-
вачів на ілюстративні матеріали дало змогу окрес-
лити реакцію суспільства на ілюстрації в медіа. 

Результати дослідження. Емпірична база дослід-
ження складається з фото та інших ілюстративних 
матеріалів, медіатекстів та відгуків експертів. 
Оприлюднені мате ріали, доступні для широкого 
загалу, є інструментами формування іміджу, ре-
пре зентують інформацію про об’єкт, формуючи 
громадську думку. Єдність фотоілюст рацій та 
текстових матеріалів передбачає створення єдиного 
інформаційного поля, легкої для сприйняття ком-
позиції. Технологічні можливості сучасних ЗМІ пе-
ред бачають використання у текстових публікаціях 
фото-, відео- і аудіоматеріалів, сканованих доку-
ментів. Як відомо, ілюстрований матеріал має 
суттєві переваги перед неілюстрованим текстовим 
з погляду сприйняття аудиторією. Мова публікації 
є певним обмеженням для аудиторії, натомість 
зображення доступне кожному зрячому корис-
тувачеві. Нині ме жі журналістських жанрів 
стають дедалі розмитішими, вони трансформуються 
у нові лаконічні мультимедійні форми. Можливість 
залучення му ль ти медіа додає рейтингу інформації, 
її оператив ному поширенню. 

У 2008 р. було виявлено [2], що середньо ста-
тистичний користувач інтернету прочитує не більш, 
як 20 % тексту, розміщеного на сторінці, і всіляко 
уникає задовгих ре чень, абзаців: все, що обтяжує 
сприйняття, відштовхує і втомлює. Дослідження 
довели, що людина автоматично сканує текст 
в інтернеті, вихоплює з контексту шматки, які 

В
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впадають в очі, хаотично пробігає текст, пере-
скакуючи від абзацу до абзацу, увагу затримує 
саме на ілюстрації. Завдяки ілюстраціям матеріал 
легко піддається обробці користувачем. Отже, 
очевидним є те, що найбільш ін формативним і 
дієвим елементом у поданні матеріалу є ілюстрація.

Ілюстрація та ілюстрування мають спільне 
значення «наведення, використання прикладів, ма-
люнків, схем для наочного пояснення чи під тверд-
ження чогось» [3].

За методом відображення ілюстрації поділяються 
на художньо-образні, науково-пізнавальні й інфор-
маційні. У сучасних медіа актуальні класичні циф-
рові фото, графічні, рухливі мультимедійні, ані-
маційні малюнки, колажі, скриншоти (знімки з 
екрана) [4], графіки тощо. Їх завдання – виразне, 
доступне сприйняттю й розумінню інформування 
всіх категорій читачів.

Якщо в центрі уваги ілюстрації, то з текстом 
ситуація така: численні дослідження маркетологів 
і науковців свідчать про те, що сторінки в інтернеті 
традиційно про глядають за шаблоном, що нагадує 
латинську літеру F. Тобто читач спершу звертає 
увагу на перші два рядки тексту, потім фокусується 
на середині матеріалу, читає ще два рядки й швидко 
опускає зір ближче до кінцівки, щоб знати сенс 
повідомлення [1]. Як розцінювати цю тенденцію: як 
деградацію чи еволюцію сприйняття? Однозначної 
відповіді наразі немає.

Увага аудиторії спершу фокусується на фото, 
потім на заголовку. На підставі побаченого прий-
мається рі шення – читати текст чи ні. Якісний 
чіткий знімок і лаконічна змістовна текстівка – це 
запорука успіху матеріалу, його поширення.

Види текстівок: 1) імена, посади, опис зобра же-
ного об’єкта; 2) дата і місце; 3) відповідний підпис 
(або цитата), що передає атмосферу, настрій 
зображення.

Зазвичай у різної цільової аудиторії той самий 
знімок викликає різну реакцію (емоцію), що спо-
нукає до дії або до бездіяльності, чи залишає бай-
дужим. Сприйняття фото залежить і від подання 
тексту (верстки, шрифтів, кольору), що в сукупності 
становить єдину композицію інформаційного ма-
теріалу.

У гонитві за увагою аудиторії медіа оприлюднюють 
провокативні фото. Антиіміджевими можна вва-
жати фото, вирвані з контексту, які здебільшого 
трактуються неправильно й провокативно щодо 
тих, хто на них зображений, наприклад фото де 
дружина політика Г. Кернеса однією рукою тримає 
за руку свого чоловіка, а іншою притискає руку 
політика Добкіна до грудей, інтрига в тому, які 
стосунки між цими людьми (фото 1)

Хоча іноді цей прийом використовують свідомо, 
провокуючи аудиторію на домисли, відволікаючи 
увагу від істини. Здебільшого такі матеріали можна 
зустріти у «жовтій» пресі. Акцентуючи на вбранні, 

свідомо замовчується зміст розмови, теми зустрічі – 
часто фото красномовніші за інформаційний при-
від (прес-реліз, текст…) як от зустріч політика 
Ю.Тимошенко з українцями (фото 2 і 3)

Фото, де міський голова В.Кличко у боксерських 
обіймах затис фронтмена британського гурту стало 
сенсаційним. Українські Новини його підписали 
«Кличко «уклав» вокаліста Muse на свій кулак» 
(фото 4).

Щоб текст безпосередньо стосувався того, що 
зобра жено, журналіст має або сам фотографувати, 
або сам підбирати знімки до свого матеріалу. Хиба 
багатьох редакцій, особливо щоденних видань, – 
поспіхом обрані ілюстрації, які можуть спотворити 
зміст і дискредитувати автора статті. 

Часто текст пише журналіст, фотографує фото-
граф, а ілюструє (верстає матеріал) інша людина 
або група фахівців. Отже, ілюстрації мають спо-
нукати додумати прочитане, осмислити те, що 
написано, поринути в ат мосферу події. Узагальнені 
характеристики якісного зображення наведено на 
рисунку.

Пропонуємо характеристику якісного фотозоб-
раження: 

– продуманість кадру й композиції; 
– відчуття зображуваної реальності;
– осмислення сюжетної лінії;
– уникнення другорядних деталей, тобто чіткість 

і лаконічність, якої можна досягти за допомогою 
кад рування. Варто обирати те, на чому загострена 
увага в тексті. 

Зображення може викликати найрізноманітніші 
емо ції користувачів, які потім виллються у фото-
жаби. Фотожаба – це графічна карикатура, шарж; 
сленгова назва різновиду фотомонтажу, переробки 
зображення із застосуванням спецефектів ком п’ю-
терного дизайну. Сленгове «жаба» використовується 
як висловлення недовіри стосовно змісту поста або 
коментаря, у тому числі, не графічного, а текс -
тового [5].

Chekaliuk Veronika. Illustrated materials in the media for forming a positive image
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Чекалюк В. В. Ілюстративні матеріали в ЗМІ для формування позитивного іміджу

Провокативні фото стимулюють до створення 
фото жаб, зокрема світлина Д.Медвєдєєва з губер-
натором Каліфорнії Арнольдом Шварценеггером. 
Історична зуст річ стала натхненням для блогерів і 
серії фото жаб на цю тему. (фото 5).

Професійне володіння камерою, використання 
її технічних можливостей допоможуть зосередити 
увагу на потрібному. Наведемо приклади. Отже, 
офіційна зустріч: політики вітають один одного 
рукостисканням, один подав руку, а інший – заба-
рився. Фотограф зафіксував це. Може скластися 
враження, що неквапний не бажає вітатися, що 
стимулюватиме виникнення домислів на політичну 
тематику про неприязнь держав. Рукостискання – 
улюблена тема для іронії і фотожаб. Під час 
офіційного візиту до Індії Принц Уїльям зустрівся 
з прем’єр-міністром Нарендрой Моді, і ця зустріч 
мала резонансні відгуки у фотомедіа. На руці 
Принца з’явилися помітні білі плями після надто 
сильного рукостискання з прем’єром, інформує 
buzzfeed.com. На обличчі посмішки, а на руках 
тремтіння і сліди сили (фото 6) [6].

Ще такий приклад: під час спортивної гри хтось 
упав, а інший схилився над ним, щоб допомогти. 
Папараці «жовтої преси» полюють за такими ситуа-
ціями, де можна створити сенсаційну інформацію, 
ракурс камери може надати пікантного забарвлення 
цьому фото, мовляв – це залицяння, а не дружнє 
похлопування. Agence France-Press оприлюднив фо-
то з спілкування російських полі тиків у парламенті 
(фото 7).

Ще приклад кадрування «жовтих таблоїдів»: 
двоє начебто усамітнилися. Але, якщо розширити 
кадр, то можна побачити інших учасників (на 
фото 8 Ю.Тимошенко спілкується з колегою по 
парламенту О.Онищенком у стінах Верховної 
Ради України).

Фото може дискредитувати політика, і всі 
намагання іміджмейкерів і спічрайтерів будуть 
марними. В інтернеті з’явилися фото, на яких 
лідерка партії «Батьківщина», екс-прем’єрка Юлія 
Тимошенко чепуриться (фото 9).

Жінка вдивляється у люстерко й підводить 
помадою губи. Підпис до світлини в мікроблозі: 
«Вона така, як всі. P. S. Їй би руки в кишені сховати, 
бо шкіра видає вік». Читачі блога відреагували 
глумливими коментарями під фото. «На свій вік 
вона надто добре виглядає… зі своїми мільйонами». 
Згадали про її зарплатню народного депутата і 
вартість бренда пудри і помади, що побачили на 
фото: «Помітила, що пудра у Юлії Володимирівни 
вартістю майже у пів її зарплатні...» [7].

У медіа образ створюється за допомогою зобра-
ження і текстів. У структурі іміджетворення мож-
на виділити два аспекти: візуальний і вербальний. 
У межах цього дослідження в 2015 р. проведено 
експеримент серед тисячі осіб – «друзів» у face-
book. Ідея полягала в тому, що протягом місяця 

розміщували певний пост раз на день. Ці пости 
з різною періодичністю п’ять разів дублювалися 
за змістом. Тема: здоровий спосіб життя, захист 
довкілля. Тексти були ідентичні, проте проілюст-
ровані пости набирали більше «лайків», ніж той 
самий пост без ілюстрацій. Ілюстрований текст 
мав на 60 % «вподобувачів» більше і навіть супро-
воджувався схвальними й зацікавленими комен-
тарями. До речі, лише 1% помітив, що протягом 
місяця з’являвся незмінний текст поста – про-
ілюст рований по-різному або взагалі без фото. 
Експеримент підтверджує, що спершу привертає 
увагу ілюстрація, потім увага зосереджується на 
заголовку (перших рядках) й лише потім люди 
читають або ігнорують сам текст. Отже, з тисячі 
«друзів» (100% аудиторії): 

– «вподобувачі» посту з ілюстрацією – 60%,
– лише переглядають заголовки – 40%, 
– читали основний текст – 30%, 
– прокоментували пост – 8%, 
– зробили репост – 3%.
Успішним можемо вважати повідомлення у 

соціальних медіа, якщо воно має яскравий емо-
ційно-забарвлений перший рядок, що викликає 
інтерес до тексту, лаконічний текст і яскраву ілюст-
рацію. Якщо хоча б одного з перерахованих вище 
складників немає, то ефективність такого посту 
значно зменшується.

Ключовим невербальним компонентом посту є 
зображення (фото, графік, ілюстрація, малюнок) – 
ілюстративний елемент, який підтверджує досто-
вірність інформації. Якісна, чітка, відповідна 
до змісту ілюстрація робить текст емоційно 
насиченим й рейтинговим. А посилання на джерело 
(авторство) підтверджує достовірність інформації. 
У взаємозв’язку досягається формування громад-
ської думки, де ілюстраціям відведено першість у 
сприйняття матеріалу. 

Продумана подача матеріалу, поширення серед 
численної аудиторії, вдале інформаційне повідом-
лення з відповідною ілюстрацією здатні замістити 
реальну картину світу в голові людини на віртуа-
льну. Феномен сучасних соціальних медіа полягає 
у тому, що за допомогою ілюстрацій, фотодоказів 
достовірності фактів можна вплинути на громад-
ськість і вивести на мітинг сотні людей, наприклад: 
1) аргументуєте, чому важливий цей мітинг, у 
чому полягає проблема і вказуєте можливі шляхи 
її розв’язання; 2) ілюструєте актуальними фото; 
3) ставите хаштеги, відмічаєте на фото «лідерів 
думок», тоді пост автоматично з’явиться і у них на 
сторінці, й закликаєте до мобілізації; 4) вказуєте, 
час і місце. Саме так свого часу Мустафа Наєм 
закликав киян зібратися на майдані у листопаді 
2013 р. [8].

Як бути з тією верствою аудиторії, що має вади 
зору? Ці люди також є частиною суспільства, їхня 
думка є важливою, особливо під час політичних 
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виборів. Twitter оголосив про запуск нової функції, 
орієнтованої на незрячих людей. Користувачі 
сервісу можуть оперативно отримувати опис 
зображень, що буде онлайн доступний разом з 
ілюстрацією як «альтернативний текст» [8]. Люди 
з певними фізичними обмеженнями уважніше 
стежать за матеріалами в ЗМІ, ніж ті, хто багато 
працює, а тому за браком часу часто нашвидку 
ознайомлюються з меседжем.

Зазираючи в майбутнє іміджетворення і форму-
вання громадської думки, можна спрогнозувати, 
що не дуже якісні, хоч і рейтингові ЗМІ, намага-
тимуться перейти в категорію якісних і автори тет-
них, а ілюстраціям, як інструментові формування 
іміджу, належатиме провідне місце. У сферах, що 
стосуються комунікацій, нині відбуваються швидкі 
зміни, вдосконалення методів і медіаінст рументів.

Публічним особам, імідж яких асоціюється з 
Україною, варто демонструвати, своє життя свою 
приналежність до громади. Інструментом творення 
іміджу публічних осіб є персональний аккаунт у 
соціальних мережах. Зокрема саме акканут замінив 
багатьом прес-секретарів та PR менеджерів, адже 
сам лідер думок може розміщувати меседжі на 
сторінці й оперативно доносити свої думки до 
широкого кола читачів – «вподобувачів» аккаунта.

Приватна інформація у соціальних мережах 
мо же миттєво набути розголосу. Відпочинок дер-
жав них діячів на дорогих курортах, вживання 
алкоголю, куріння, відверте вбрання й пози у 
стрічні персонального аккаунта – все це працює не 
на користь іміджу.

У публічному аккаунті лідера думок, на наш 
погляд, мають домінувати пости й ілюстрації, що 
демонструють фаховість людини, ерудицію, її 
патріотичну позицію, родинні цінності, шанування 
традицій, аналітику й прогнози, вітальне слово 
до визначних дат, позитивне ставлення до 
громадськості. Стабільний позитивний імідж 
треба підтримувати відповідною фотоісторією у 
соціальних мережах. 

Рівень довіри підвищується за умов регулярної 
активності у соціальних мережах, а не лише під 
час виборчої кампанії.

Висновки. Громадськість виявляє пасивність 
що до читання глибоких аналітичних матеріалів, 
самос тійної обробки інформації. Суспільство приз-
ви чаїлося до споживання лаконічних слоганів, 
цитат й усіх типів ілюстрації новин. Майбутнє 
журналістики – за короткими, змістовними текс-
тами, які неодмінно мають супроводжуватися фото, 
графіками, тобто якісними візуальними 
матеріалами. Головний критерій відбору 
ілюстративного мате ріалу – відповідність 
змісту, продуманість загальної композиції. Для 
формування атрактивного іміджу лідера і держави 
не обхідно використовувати у ЗМІ, соціальних 
мережах ілюстративні матеріали. Насичення тексту 

прямими доказами, фото- і відео матеріалами, 
робить повідомлення більш дієвим. Важливим 
фактором доказової бази (ілюстрацій) є єдність 
зображення і змісту. Невдале фото або відсутність 
текстівки можуть зруйнувати запрогра мо ваний 
іміджмейкерами ефект, зруйнувати до віру до 
журналістського матеріалу. Загалом у ме діа образ 
створюється за допомогою зображення і тексту. 
Експеримент у facebook, проведений в межах 
дослідження, також доводить, що сучасний інфор-
маційний ринок орієнтований на візуальну подачу 
матеріалу. Це саме та інтерактивна плат форма, 
яка здатна впливати, кардинально змінювати 
громадську думку за короткий проміжок часу. 

Публічно оприлюднене приватне фото завдяки 
інтернету миттєво стає доступним широкому колу 
користувачів соціальних мереж, що часом може 
тракту ватися не на користь іміджу власника 
аккаунта й держави в цілому. Особисті сторінки 
публічних осіб, керівників різних рангів – це 
іміджетворна платформа, де мають домінувати 
повідомлення й ілюстрації, що демонструють 
фаховість людини, ерудицію, прагнення розвивати 
країну.
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УДК 351.364.46 

Операції впливу 
як частина урядових комунікацій в особливий період

© Сищук О. А., 2016

У статті проаналізовано комунікаційний компонент воєнно-політич-
ного протистояння, досліджено сучасний стан та виявлено можливості 
вдосконалення взаємодії виконавчої влади зі ЗМІ в умовах інформаційного 
протистояння. Потребу в розробці нових стандартів комунікації та фор-
муванні сучасних комунікаційних стратегій пояснено виконанням профіль-
ними підрозділами державних органів влади, відповідальними за сектор без-
пеки й оборони, тактичних завдань: підготовки та поширення інформації 
в ЗМІ та на сайті відомств, проведенням регулярних публічних заходів 
тощо без планування й аналізу ефективності такої активності. 

У контексті інформаційно-психологічного компонента «гібридної війни» 
розглянуто специфіку, ключові характеристики та можливості викорис-
тання (адаптації) операцій впливу в зоні тривалого воєнно-політичного 
конфлікту на території сходу України. Звернено увагу на те, що систем-
ність комунікаційної діяльності передбачає використання спеціальних 
стратегій, адаптацію генерованого контенту для задоволення потреб гро-
мадян, а також достатній рівень комунікаційної компетентності вищої 
ланки керівництва та профільних спеціалістів.

Ключові слова: комунікація; уряд; вплив; стратегія; операція.

Сищук О. А.,
канд. наук із соц. ком.

The article analyzes communication component of the military-political 
confrontation, the current state and opportunities to improve the interaction 
of executive power with the media in the information confrontation in such 
circumstances. The need to develop the new communication standards and the 
formation of modern communication strategies is explained by the predominantly 
tactical tasks of current communication units of government authorities, 
responsible for the security and defense sector: preparation and dissemination 
of information in the media and on the official websites, regular public events, 
etc. without planning and analysis of effectiveness of such activities.

In the context of information-psychological component of “hybrid war” the 
article analyses the key features and possibilities of using (adapting) the concept 
of influence operations in the area of long-term political and military conflict 
in the eastern Ukraine. The attention is paid to systematic communication 
activity, which involves the use of specific strategies, content adaptation to 
meet the needs of citizens and a sufficient level of communication competence 
of senior management and core specialists.

Keywords: communication; government influence; strategy; operation.

Syshchuk Oleksiy,
Candidate of Sciences 
on Social Communications

Influence operations as a part of government communication in times of crisis

В статье проанализирован коммуникативный компонент военно-поли-
тического противостояния, исследовано современное состояние и выявлены 
возможности совершенствования взаимодействия исполнительной власти 
со СМИ в условиях информационного противостояния. Потребность в раз-

Сыщук А. А.,
канд. наук 
по соц. коммуник.

Операции влияния как часть правительственных коммуникаций в особый период
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Syshchuk Oleksiy. Influence operations as a part of government communication in times of crisis

работке новых стандартов коммуникации и формировании современных 
коммуникативных стратегий объяснена выполнением профильными подраз-
делениями государственных органов власти, ответственными за сектор 
безопасности и обороны, прежде всего, тактических задач: подготовки и 
распространения информации в СМИ и на сайте ведомств, проведением 
регулярных публичных мероприятий и т.д. без планирования и анализа 
эффективности такой активности.

В контексте информационно-психологического компонента «гибридной 
войны» рассмотрены специфика, ключевые характеристики и возможнос-
ти использования (адаптации) операций влияния в зоне длительного воен-
но-политического конфликта на территории востока Украины. Обращено 
внимание на то, что системность коммуникативной деятельности пред-
усматривает использование специальных стратегий, адаптацию генери-
руемого контента для удовлетворения потребностей граждан, а также 
достаточный уровень коммуникативной компетентности высшего звена 
руководства и профильных специалистов.

Ключевые слова: коммуникация; правительство; влияние; стратегия; 
операция.

ступ. Проблема «гібридної війни» на сході 
України актуалізувала вивчення вітчизняними 

науковцями і практиками безпекової сфери захід-
них підходів до комунікаційного компонента воєн-
но-політичного протистояння, зумовила підвище-
ний інтерес до нетрадиційних методів ведення 
збройної агресії. У першу чергу, йдеться про реа-
лізацію узгодженої між політичними й військовими 
суб’єктами конфлікту та засобами масової комуні-
кації проактивної комунікаційної стратегії впливу 
на аудиторію, що легітимізує ті чи інші дії для 
досягнення запланованих цілей (наприклад, лока-
льної війни для захоплення й контролю території 
іншої країни). 

Теоретичне підґрунтя. Серед західних учених, 
які активно досліджували цю проблематику, зазна-
чимо Дж. Аркіллу [1], Ф. Хоффмана [2], Т. Хель-
муса [3], К. Пейна [4], Е. Ларсона [5], Т. Маккулоха 
[6] та ін. 

У статті розглянуто американську концепцію 
так званих «операцій впливу» й перспективи їх 
застосування в українських реаліях. Ґрунтовні 
розробки в цьому напрямі зробили експерти непри-
буткової дослідної організації RAND Corporation 
(США) у монографії «Засади операцій впливу» [5].

Їхня ключова теза: наприкінці «холодної війни» 
Збройні сили Сполучених Штатів можуть перемогти 
будь-якого ворога або союз супротивників у 
звичайних (conventional) бойових діях. Викликом 
стане забезпечення миру на території протистояння, 
який залежить не стільки від військової могутності, 
а від можливості використовувати різні форми 
«м’якої сили» (soft power) через вплив на цільові 
аудиторії.

Поява цих та подібних праць [3; 7] пов’язана 
з серйозними проблемами репутації США в мусу-
льманському світі, бажанням вплинути на вороже 

ставлення місцевого населення, не повторювати 
допущені в Іраку та Афганістані помилки щодо 
налагодження стосунків з місцевими елітами, забез-
печенням стабільного й ефективного врядування у 
післявоєнний період. Схожі проблеми негативного 
ставлення частини населення сходу України до 
центральної влади та Збройних сил, хоча й інші 
за природою, але також потребують вирішення, 
зокрема через комунікаційні дії. 

Мета статті – аналіз комунікаційного компо-
нента сучасного воєнно-політичного протистояння, 
а та кож дослідження можливостей використання 
за хід ної концепції «операції впливу» у вітчизняній 
практиці.

Методи дослідження. Основними методами до-
слід ження, використаними для підготовки статті, 
став аналіз складників інформаційно-психологіч-
ного впливу та порівняння вітчизняних і закордон-
них, насамперед, американських, комунікаційних 
компетенцій, можливостей і ресурсів для здійснення 
операцій впливу. 

Результати дослідження. Науковці визначають 
«операції випливу» як «координоване, інтегроване 
та синхронізоване використання національних ди-
пломатичних, інформаційних, військових, еконо-
мічних та інших можливостей у мирний час, кризу, 
конфлікт і постконфліктний період для впливу на 
ставлення, поведінку та рішення іноземних ау ди-
торій, що сприяють інтересам і цілям США» [5, 2]. 

Фактично мова йде про стратегічну комунікацію, 
яку Міністерство оборони США у своїх офіційних 
документах визначає як «активну роботу уряду, 
спрямовану на розуміння та залучення цільових 
аудиторій для створення, посилення й підтримки 
умов, сприятливих для просування інтересів, полі-
тик і цілей виконавчої влади через використання 
скоординованих програм, планів, тем і повідомлень, 

В
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синхронізованих з усіма інструментами федеральної 
влади» [8, 190]. 

На наш погляд, базовим елементом такої ро-
боти, крім власне узгодження повідомлень між 
різними суб’єктами, є залучення комунікаційних 
спеціалістів до реалізації воєнно-політичної полі-
тики в регіоні вже на етапі розробки тих чи 
інших рішень. Іншим важливим складником є 
створення/підтримка мережі каналів комунікації, 
які транслюватимуть релевантний для цільової 
аудиторії контент.

Складником ефективності таких фахівців вва-
жає мо рівень комунікаційної компетентності – на-
вичок ефективної взаємодії, розуміння процесу 
комунікації, особливостей сприйняття інформації 
аудиторією, впливу емоцій та інтерактивних еле-
мен тів на результативність комунікації – як керівни-
ка відомства, так і спеціалістів комунікаційних 
підрозділів центрального органу виконавчої влади. 
Серед характеристик оптимального рівня комуні-
каційної взаємодії О. Матьяш визначає такі: 

- наявність широкого репертуару комунікаційних 
дій (вербальних і невербальних);

- уміння адаптувати їх до конкретного завдання, 
тобто вибрати конструктивні дії, що ведуть до 
досягнення результату;

- побудова лінії поведінки відповідно до моделі 
поведінки партнерів;

- вміння передбачити наслідки комунікацій-
них дій;

- креативність: можливість генерувати ресурси, 
знаходити нестандартні рішення та втілювати 
їх, здатність трансформувати, створювати нову 
реальність;

- здатність оцінити ситуацію (систему стосун-
ків), ухвалити самостійне рішення: входити в цю 
систему стосунків, залишатися в ній або, якщо 
система неефективна, – вийти з неї [9, 121].

Іншим вагомим компонентом є, власне, створен-
ня/підтримка мережі каналів комунікації, які 
транслюватимуть релевантний для цільової ауди-
торії контент. Його психологічний вплив пов’язаний 
з комунікацією, яку подано як суб’єктно-суб’єктне 
чи суб’єктно-об’єктне спілкування звичайних гро-
мадян, хоча насправді ініційоване професійним 
комунікатором. 

Усі аспекти впливу узагальнюють у розробленій 
комунікаційній стратегії. Вона має відповісти на 
такі запитання:

1. Які форми й методи комунікації будуть 
оптимальними для конкретної ініціативи та визна-
чених цілей комунікації?

2. За допомогою яких каналів та в який часовий 
проміжок доцільно проводити ці комунікаційні 
сесії?

3. З якою інтенсивністю інформувати цільову 
аудиторію?

4. Як визначити ефективність такої комунікації 

й реакцію цільової аудиторії, зокрема її інтер-
претацію повідомлення тощо.

Загальна модель планування операцій впливу 
передбачає відповіді на такі запитання [5]:

1. Яку мету має країна? Чи ймовірно досягти 
поточні цілі, а якщо ні, то які наслідки це матиме?

2. Які суб’єкти та групи є найвпливовішими для 
результатів політико-військової діяльності?

3. Які стратегії найімовірніше вплинуть на ці 
групи та приведуть до потрібних результатів?

4. Скільки влади та впливу мають ці лідери 
груп над своїми прихильниками? 

5. Які джерела та інформаційні канали вико рис-
товують цільові аудиторії та вважають їх найбільш 
достовірними?

6. Як структуровані позиції (ставлення) цільо-
вих аудиторій та наскільки стабільними вони є?

7. Які повідомлення вони вже отримують?
8. Які джерела повідомлень, контент і формати 

найімовірніше будуть сприйняті та сприятимуть 
зміні ставлення? 

9. Скільки повідомлень потрібно надіслати? 
10. Які інші заходи слід вжити для досягнення 

цілей впливу?
На наш погляд, така концепція планування 

суб’єктно-об’єктної комунікації є вкрай спрощеною 
та не враховує динамічний характер протистояння 
з іншою стороною, що також активно працює в 
інформаційній сфері. За таких обставин не можна 
розраховувати на «автоматичне» (обов’язкове) 
сприйняття інформації аудиторією визначеним 
наперед чином. Скажімо, на окупованих терито-
ріях Донбасу представники ДНР та ЛНР успішно 
позиціонують себе в ролі захисників, а свого 
суперника – військових і політичну владу України 
в цілому – в образі агресора, ворога. Це значно 
ускладнює пошук стратегій впливу в умовах, коли 
є стабільне, наперед негативне сприйняття будь-
яких дій української сторони. Інші проблемні 
чинники включають недовіру до проукраїнських 
каналів ЗМК, брак практики розбудови комуні-
каційних центрів, організаційно схожих на модель 
російського каналу LIFENEWS, які на місці 
готуватимуть релевантний для аудиторії Донбасу 
відео- й аудіоконтент. Основна його частина має 
стосуватися ситуації в регіоні, гуманітарних та ін-
ших заходів центральної влади з відновлення мир-
ного життя, а не лише інформації про воєнні дії. 

Особливістю комунікації в період воєнно-полі-
тичного протистояння є брак будь-яких етичних 
бар’єрів у створенні або відборі інформації для 
поширення, введення потрібних стійких соціальних 
настанов. Найпоширеніші приклади інформаційно-
психологічного впливу: переключення уваги ауди-
торії, маніпуляція новинним порядком денним, псев-
дооб’єктивність чи альтернативний погляд, поши-
рення чуток і дезінформація, організація «витоку» 
або «зливу» конфіденційної інформації.
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Г. Почепцов виокремлює ще одну важливу 
тенденцію «гібридної війни»: новини як цензура. 
«Новини служать не щоб розповісти, а щоб 
приховати, прибрати увагу від «небезпечного», 
зобразити новину там, де її немає» [10].

Комунікаційна діяльність у межах «гібридної 
війни» передбачає масований психологічний вплив 
через емоційний, а не логічний спосіб подання 
інформації. Мова йде про зміщення акцентів із 
сутності повідомлення на форми комунікаційної 
взаємодії, за яких головним завданням є пошук 
ефективних шляхів такого подання, формування 
потрібних асоціацій і образів. Очікувана реакція 
від аудиторії – це, насамперед, радикалізація, бло-
кування альтернативних версій реальності на під-
свідомому рівні. Іншим бажаним наслідком є ни-
зький рівень довіри й емоційна спустошеність (ще 
більша пасивність) населення, яке отримує «конф-
ліктні наративи» обох сторін конфлікту й відмов-
ляється критично аналізувати будь-яку інформацію. 
Велику роль при цьому відіграють когнітивні мож-
ливості отримувача, домінантні у його соціальному 
середовищі погляди, оцінки «лідерів думок».

Обмеженість впливу інформаційно психологіч-
них технік Російської Федерації у межах «гібридної 
війни» в Україні можемо спостерігати на прикладі 
реакції міжнародної аудиторії на російську версію 
подій. Пояснюємо це такими чинниками: 

- запитом на незаангажований, об’єктивний ха-
рактер висвітлення подій, подання різних точок 
зору, перевірку фактів;

- запитом на домінування логічного, а не емо-
ційного способу подання інформації про конфлікт;

- високим рівнем суверенітету інформаційного 
простору західних країн. Іноземні джерела (зокрема 
російські) мають набагато меншу популярність та 
довіру порівняно з національними ЗМІ;

- складністю проведення психологічних інфор-
маційних кампаній через мовний бар’єр і низький 
рівень проникнення російських ЗМК у закордонний 
інформаційний простір; непрофесійні, неадекватні 
аудиторії методи впливу, зокрема, троллинг у 
соціальних мережах чи в коментарях до статей на 
новинних сайтах. 

Ускладнюють реалізацію операцій впливу в зо-
ні конфлікту та на прилеглих територіях також 
нормативні (брак законодавчих актів про державну 
комунікаційну політику України, бюрократичні 
перепони для оперативного створення комуніка-
ційних центрів, порядок взаємодії комунікаційних 
спеціалістів з керівництвом владних та військо-
вих органів при ухваленні державних рішень), 
організаційні (брак вільного доступу до тимчасово 
окупованих регіонів), ресурсні (потреба бюджет-
них коштів), технічні (перепони в трансляції теле- 
й радіосигналу), а також етичні чинники (не-
мож ливість вдаватися до відвертої брехні та 
маніпуляцій). 

Австралійський дослідник У. Хатчінсон наголо-
шує на обмежених можливостях «м’яких технік» 
операцій впливу для завоювання підтримки, оскі-
льки їх можуть нейтралізувати такі події, як 
бомбардування цивільних осіб, поява інформації 
про застосування тортур чи інші злочини [11].

Використовуючи дезінформацію та ефективну 
систему поширення чуток, супротивнику україн-
ських військових на Донбасі вдалося навіть без 
матеріального підтвердження (або через фальси-
фікацію доказів) створити емоційний фон, який 
сформував/поглибив стійкі переконання в частини 
місцевого населення про жорстокі, нелюдські 
злочини Нацгвардії, присутність у зоні конфлікту 
військових НАТО, касетні бомбардування тощо. 
Які саме інформаційні контрзаходи української 
сто рони можуть вплинути на стійке вороже став-
лення жителів окремих регіонів Луганської та 
Донецької областей, потребує ґрунтовних соціа-
льно-психологічних досліджень.

Скажімо, як зауважує К. Сімпсон [12], протя-
гом «холодної війни» військові, розвідувальні 
й пропагандистські органи США «залучали 
науковців і журналістів для отримання інфор-
мації про суспільства країн-суперників, викорис-
товували аналітичні дані з психології, соціології 
та антропології». Такі ж ґрунтовні дослідницькі 
зусилля актуальні й для ефективної комунікації 
з громадянами Східної України. Очевидно, що 
ставлення до аудиторії Донбасу як пасивного 
об’єкта для сприйняття повідомлень, зумовить 
невдалий результат операцій впливу (або цілко-
витий брак взаємодії, якщо людина навіть не 
звернула увагу на певну інформацію) вже на етапі 
початкового контакту з повідомленням.

Констатуємо, що в експертному середовищі 
України немає системного бачення шляхів реагу-
вання на інформаційно-психологічну агресію пів-
ніч ного «сусіда». У контексті ведення Росією 
«гібридної війни» проти України директор 
Національного інституту стратегічних досліджень 
В. Горбулін звертає увагу на здійснену 2001–
2014 рр. «геополітичну мобілізацію» російського 
населення через образ «зовнішнього ворога», фор-
мування єдиного й повністю контрольованого ін-
фор маційного простору. Напрямами такої роботи є 
вплив на населення в зоні конфлікту; на громадян 
країни, проти якої здійснюється агресія, однак 
територія якої не охоплена конфліктом; на громадян 
країни агресора і на міжнародне співтовариство.

У зв’язку з цим фахівець пропонує україн ській 
владі посилити реалізацію державної інформ-
політики на окупованих територіях: створювати 
якісний вітчизняний інформаційний продукт, який 
має обмежити російський агітпроп, і ефективне 
іномовлення [13].

Заступник начальника Департаменту інформа-
ційних технологій Міноборони С. Галушко називає 
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головними цілями України в інформаційному 
протиборстві підтримку суспільством Збройних 
сил і високий морально-психологічний стан бійців 
на фронті й не наголошує на роботі з аудиторією 
східних регіонів [14]. 

Заступник керівника Інформаційно аналітич но го 
центру РНБО В. Полевий виділяє завдання з протидії 
поширенню неправдивої інформації, стимулюючі 
за ходи для створення власного контенту й розви-
ваючи вітчизняну інформаційну інфраструк ту ру. 

«Окреме завдання – нівелювання атмосфери 
страху, що гарно «продається» комерційними ЗМІ. 
Передбачає роботу з редакторами, розвінчування 
брехні, поширення матеріалів, що містять гумор 
(сміємося над страхами) та секс. Це завдання 
органів психологічних операцій та волонтерських 
мереж», – вважає В. Полевий [15]. На наш погляд, 
ефективність цих пропонованих заходів буде 
сумнівною і, щонайменше, потребує наукового 
підтвердження. 

Про ефективність інформаційної політики 
Російській Федерації щодо своєї внутрішньої 
аудиторії свідчить те, що 76 % росіян довіряють 
і лише 14 % не довіряють тому, як державні ЗМІ 
висвітлювали події в Україні. Західним ЗМІ 
довіряють тільки 5 %, а не довіряють – 45 % (дані 
компанії Gallup, отримані в червні 2014 р.).

Натомість в Україні рівень недовіри до ЗМІ 
вперше за роки незалежності перевищив рівень 
довіри саме в 2014 р. (імовірно, ключовою причиною 
недовіри стала оцінка ЗМІ революційних подій 
та їхніх наслідків). За результатами опитування 
Інституту соціології НАН України, у жовтні 2014 р. 
ЗМІ цілком або переважно довіряли 25 % дорослого 
населення України, а повністю або переважно не 
довіряли 45 %. У 2013 р. цей показник становив 37 % 
і 29 % відповідно. Пов’язуємо такі дані не лише з 
недовірою населення східних регіонів до нинішньої 
влади, а  й з відсутністю в публічному просторі (у 
парламенті, у виконавчій владі, у рейтингових ЗМІ) 
загальнонаціональних проукраїнських лідерів ду-
мок, які репрезентують Донбас і яким довіряє ця 
аудиторія, неадаптованістю «патріотичного медіа-
контенту» до її запитів. У 2015–2016 рр. ситуація, 
на жаль, кардинально не змінилася – баланс дові ри-
недовіри становить близько 6 % (довіряють віт чиз-
няним ЗМІ 32 % опитаних, не довіряють – 38 %).

Як зазначає О. Матьяш, у нинішній період для 
вивчення різних аспектів суб’єктно-суб’єктного кон-
такту слід використовувати модель комунікації як 
трансакції, що наголошує на її динамічності – «од-
ночасній активності обох партнерів комунікації 
що до один одного, взаємоперехідності ролей від-
правника та отримувача» [9, 39]. Це, у свою чергу, 
актуалізує потребу підвищення комунікаційної 
ком пе тентності як військових, так і цивільних спе-
ціалістів, що братимуть участь в операціях впли ву. 
Не менш важливим є завдання вищого ке рівництва 
ідентифікувати й аналізувати «кому ні каційну цін-

ність» будь-яких (навіть не пов’язаних із спілку-
ванням) дій влади як органічної частини планування 
й прийняття рішень на всіх державних рівнях.

Одним з кроків для підвищення професійного 
рівня комунікаційного впливу є створення 
координаційних центрів у складі Міністерства 
оборони, Міністерства закордонних справ 
і Міністерства інформаційної політики для 
синхронізації ключових повідомлень уряду й зас-
то сування міжвідомчих комунікаційних стратегій, 
а також кількох тренінгових програм для підви-
щення компетенції профільних спеціалістів, відпо-
відальних за комунікації.

Висновки. Отже, ключовими характеристиками 
воєнно-політичних протистоянь в інформаційній 
сфері є масштаб і системність заходів, підпо ряд-
кованих стратегічним цілям, наявність певної орга-
нізаційної структури, яка виконує координаційні 
функції як у військово-політичній системі, так і поза 
нею (наприклад, у медіасередовищі, громад ських 
організаціях, неформальних групах). Потрібні та-
кож значні ресурси для здійснення різноманітних 
комунікаційних операцій протягом тривалого часу.

Вважаємо, що головним аргументом вітчизняних 
керівників держави мають стати поєднання 
комунікаційного компонента з реальними діями 
з повернення до нормального життя територій 
Луганської та Донецької областей, контрольованих 
Україною, відбудова населених пунктів і постійний 
медіасупровід цих заходів, а не тільки новини 
про перемоги українських військовослужбовців і 
втрати супротивника.

Операції впливу, як частина урядової комуні-
кації в особливий період, мають враховувати ін-
формаційно-психологічну специфіку протистояння: 
соціально-психологічні особливості ставлення 
ауди торії, комунікаційні можливості державних і 
недержавних структур для синхронізації кому ні-
каційного впливу.

У контексті інформаційної підтримки уряду 
в ЗМІ для ефективного інформування основну 
увагу доцільно приділяти події чи ухваленому 
урядовому рішенню та їх значенню для громадян, 
а не посадовій особі, яка ініціює ці зміни. Акцент 
на поданні новин з позиції суспільного інтересу 
дає громадянам краще розуміння, чому та чи інша 
урядова інформація важлива персонально для 
них. У всіх виступах представників уряду мають 
бути такі комунікаційні блоки: у чому проблема в 
конкретній сфері життєдіяльності; як її вирішити 
(зокрема посилання на закордонний досвід) та 
якого ефекту від реформи слід очікувати в близькій 
і далекій перспективі. 

Перевагою центральних органів виконавчої 
вла ди порівняно з іншими суб’єктами політики є 
наявність значного інформаційно-аналітичного ре-
сурсу, що дає можливість самостійно генерувати 
інформаційні приводи, формувати інтерпретації тих 
чи інших подій у 24-годинному новинному циклі 

Сищук О. А. Операції впливу як частина урядових комунікацій в особливий період



72

Ін
ф

ор
м
а
ц
ій

н
е 

су
сп

іл
ьс

т
во

. 
В

и
п
у
ск

 2
3.

 2
01

6.
 (

сі
че

н
ь-

че
р
ве

н
ь)

й таким чином системно впливати на громадську 
думку за допомогою ЗМІ. Передумо вою ефектив-
ності такої роботи є розуміння зна чення комуніка-
ційного компонента керівництвом відомства, наяв-
ність політичної волі до вдоско налення взаємодії. 
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ступ. Інформація є важливим чинником фор-
му вання громадської думки, особливо з пи-

тань, що стосуються інституту влади. Якісне своє-

часне та об’єктивне інформування населення про 
роботу органів місцевої влади – важливий чин ник 
у процесі інформаційного діалогу з громадськістю 

УДК 007:352.075:[004.738.5:659.3+316.658]

Практичний рівень інформованості населення
про діяльність сайта міської ради Маріуполя

© Бурлаков О. В., 2016

У статті досліджено рівень зацікавленості населення інформацією 
про діяльність органів місцевого самоврядування. Проаналізовано ступінь 
поінформованості про діяльність міської ради, визначено рівень довіри, 
субєктивності та адекватності інформації у комунікаційному просторі 
міста за опитуванням громадян, виявлено недоліки процесу комунікації. 
Результати статті можна використати в дослідженні комунікаційної 
діяльності органів місцевого самоврядування та формування громадської 
думки.

Ключові слова: інформування; комунікація; соціальний інститут; 
інтернет; громадська думка; сайт; зворотний зв’язок; місцеве самовряду-
вання; респонденти; інформація; інтерв’ю.
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The article investigates the level of interest of the citizens in the activities 
of local governments. Also it is analyzed a degree of awareness about the 
activities of the City Council. It is ascertained the level of trust, subjectivity 
and adequacy of information in communication area of the city according to the 
poll of citizens; also it is identified the shortcomings of communication process. 
The results of the article can be used in studying communication activities of 
local governments and forming public opinion.

Keywords: information, communication, social institutions, Internet, 
public opinion, website, feedback, local government, respondents, information, 
interviews.
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В статье исследован уровень заинтересованности населения информа-
цией о деятельности органов местного самоуправления. Также проанали-
зирована степень информированности о деятельности городского совета. 
Определен уровень доверия, субъективности и адекватности информации 
в коммуникационном пространстве города по опросу граждан, выявлены не-
достатки коммуникационного процесса. Результаты статьи могут быть 
использованы в исследовании коммуникационной деятельности органов 
местного самоуправления и формирования общественного мнения.

Ключевые слова: информирование; коммуникация; социальный инсти-
тут; интернет; общественное мнение; сайт; обратная связь; местное са-
моуправление; респонденты; информация; интервью.
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Practical level of awareness of the citizens 
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Практический уровень информированности населения 
о деятельности сайта Городского совета Мариуполя
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Burlakov Oleksiу. Practical level of awareness of the citizens on the site’s activity of Mariupol city council

при вирішенні суспільно значущих питань. А знан-
ня ставлення суспільства до висвітлення новин про 
діяльність міської ради є невідємною складовою 
цього діалогу. 

У статті подано результати соціологічного до-
слідження, проведеного автором у серпні – вересні 
2015 р. у місті Маріуполі.

Метою статті є виявлення ставлення громад-
ськості до рівня інформування населення про роботу 
Маріупольської міської ради, а також рівня зво-
ротного зв’язку населення з маріупольськими орга-
нами влади, що може свідчити про ставлення до 
них. 

Зазначена мета передбачає виконання таких 
завдань:

- визначити ступінь зацікавленості аудиторії 
новинами про діяльність міської влади;

- виявити джерела отримання новин;
- дослідити повноту інформування населення 

про діяльність органів місцевої влади;
- визначити рівень володіння населенням інфор-

мацією про функціонування сайта Маріупо льської 
міської ради;

- дослідити ставлення респондентів до якості 
новин та виявити недоліки в процесі інформування.

Методи дослідження. Громадську думку можна 
дослідити за допомогою таких методів: інтерв’ю, усне 
опитування, експертне опитування, анкетне опиту-
вання. Саме анкетне опитування обрано для ви-
вчення суспільної думки з приводу якості інфор-
мування населення про роботу місцевої влади.

Результати дослідження. На даному етапі до-
слід ження опитано понад 2000 респондентів обох 
статей трьох вікових груп, різних верств населен-
ня (керівники; спеціалісти галузей освіти, медици-
ни, промисловості, будівництва, сільського госпо-
дарст ва, транспорту, зв’язку, торгівлі, культури, 
фінансів тощо; службовці, військові, робітники, 
студенти, пенсіонери, не працюючі), які мають 
різний рівень освіти (середня загальна, середня 
спеціальна, не пов на вища та вища). Всіх респон-
дентів поділено на кілька вікових категорій 18–30; 
31–50; 51–75 років.

Дослідження проводилось методом прямого опи -

тування та анкетування, його результати вико рис-
тані в комплексному панельному дослідженні, що 
проводилось протягом двох років. Респондентський 
зріз незмінний у загальному плані, але неоднорідний 
у персональному, тобто опитування проводились на 
однакових або схожих майданчиках, але з різними 
людьми. Такий спосіб зменшує похибку, якщо 
результати збігаються. Опитування проводилось 
в мережі інтернет та персональним анкетуванням, 
телефоном та методом інтерв’ю.

Опрацювання результатів проводилось за до по-
могою автоматизованих систем обробки даних. Пов-
торне опитування, що буде проведене через певний 
час, має верифікувати по точне. Таким чином, 

отримаємо темпо ра льний зріз, який визначить 
динаміку змін результатів та їх актуальність і 
достовірність.

Аналіз отриманих даних свідчить, що респон-
денти 18–30 років обох статей мало цікавляться 
новинами про роботу місцевої влади (тільки 
іноді, залежно від подій). Взагалі не цікавляться 
подібною інформацією понад 40 % чоловіків цього 
віку із середньою загальною (42 %) та неповною 
вищою (45,3 %) освітою. А опитуваним з вищою 
освітою не вистачає інформації про діяльність 
міської влади (52 % чоловіків та 59,6 % жінок). 

Більше цікавляться новинами про місцеву вла-
ду представники групи 31–50 років. Більшість 
чоловіків відповіла стверджувально на це запи-
тання. При цьому 50 % чоловіків із середньою 
освітою не цікавляться цією темою. Жінки цікав-
ляться такими новинами залежно від подій. Серед 
жінок з неповною вищою освітою цікавляться но-
винами міської влади 42,8 %. Тільки 40 % чоловіків 
із середньою спеціальною освітою достатньо ін-
формовані, іншим представникам цієї вікової 
групи не вистачає інформації (відсоткова межа від 
40 % до 60,8 %).

Що стосується вікової групи 51–75 років, то 
більшість респондентів активно цікавиться нови-
нами про місцеву владу. Винятком є чоловіки із 
середньою освітою, 50 % яких цікавить інформація 
залежно від її характеру; та жінки з неповною 
вищою освітою, думки яких розділилися на «ціка-
вить» та «не цікавить» 40 % на 40 %. На питання 
про достатню інформованість про роботу влади всі 
опитувані цієї вікової групи переважно відповіли, 
що їм не вистачає інформації (відсоткова межа від 
43,3 % до 62,5 %). 

Тематичні інтереси респондентів. Серед пропо-
но ваних в анкеті тем були такі: політика, соціальні 
програми, економіка, екологія, культура, спорт. 
Респонденти 18–30 років із середньою та середньою 
спеціальною освітою переважно цікавляться культу-
рою (жінки) та спортом (чоловіки). Представники 
неповної вищої та вищої освіти надають перевагу 
разом з культурою та спортом ще й соціальним 
програмам.

В опитуваних двох інших вікових груп (31–
51 та 51–75 років) тематичні інтереси практично 
збігаються: у чоловіків – це політика та спорт, у 
жінок – культура та соціальна сфера. Іншим темам 
(екологія, економіка) також приділяється увага, 
але значно менша. 

Багато з опитуваних відповідали, що їх цікавлять 
одразу кілька тем: найчастіше – політика та спорт; 
політика, економіка та спорт (чоловіки); соціальні 
програми, екологія та культура; політика, екологія 
та культура (жінки). 

На запитання «Звідки Ви дізнаєтесь новини про 
роботу міської влади?» більшість опитуваних віком 
18–30 років відповіли, що це або телебачення, або 
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інтернет-ресурси. Понад 30 % жінок незалежно 
від освіти та чоловіків з вищою освітою надають 
перевагу поєднанню кількох каналів інформації. 
Але частіше головним каналом є телебачення та 
інтернет.

Подібне відсоткове співвідношення спостерігає-
ться й у віковій групі 31–50 років. Тут також 
помітна перевага телебачення та кількох джерел 
інформації у респондентів обох статей незалежно 
від освіти (відсоткова межа 34–54%). Серед кількох 
джерел превалює телебачення та преса (рідше 
радіо). Менше уваги приділяється інтернету.

В опитуваних вікової групи 51–75 років на пе-
редній план виходить поєднання газети і теле-
бачення, та дуже низький відсоток відводиться ін-
шим джерелам.

Питання, пов’язані із сайтом Маріупольської мі-
ської ради. Чоловіки у віці 18–30 років із середньою 
(42 %) та вищою (48 %) освітою, а також жінки із 
середньою освітою (45 %.) знайомі з сайтом міської 
ради. Істотна частина опитуваних цієї групи не 
знайомі з сайтом (відсоткова межа 42-69,6 %) та 
ніколи його не відвідували (від 51,4 до 61,6 %).

Не ознайомлена з сайтом і більшість респондентів 
групи 31–50 років (від 45 % до 70,7 %). Більшість 
з них ніколи не відвідують сайт. Подібні відповіді 
й у представників групи 51–75 років. Більшість 
не лише не ознайомлені з цим сайтом, а й не 
маєуявлення, про що йдеться взагалі.

Для тих, хто відповів ствердно на запитання 
«Чи знайомі ви з сайтом міської ради?» було ще 
одне контрольне запитання «Які розділи сайта 
Вас цікавлять?». Найпопулярнішою відповіддю 
у респондентів вікової групи 18–30 років стала 
довідкова інформація та трохи менше новини. 
Новини стали головною відповіддю (понад 60%) 
у респондентів 31–50 років. Також популярними 
відповідями були інформація з різних сфер 
та довідкова. Серед опитуваних 51–75 років 
превалювали новини та інформація про місто. 

Слід зазначити, що якість новин про місцеву 
владу дехто оцінює негативно. Гарну оцінку дали 
переважно чоловіки 18–30 років із середньою 
спеціальною освітою (55,5 %) та жінки з вищою 
освітою (51,2 %). Думки жінок з неповною вищою 
освітою розділилися порівну між позитивною та 
негативною оцінкою. Негативну оцінку дають й 
респонденти 31–50 років. Чоловіки із середньою 
спеціальною освітою (43,8 %) вважають новини 
якісними, а інші (47,6 %) – недостатньо якісними. 
Подібне відсоткове співвідношення помітне й у 
старшої вікової групи. Нейтральне ставлення 
виявляє досить низький відсоток опитуваних – 
максимум 14,3 %.

При висвітленні діяльності маріупольської влади 
багатьом респондентам бракує правдивої та об’єк-
тивної інформації, а також висвітлення актуальних 
та проблемних тем. Декому з опитуваних (максимум 

30 %.) не вистачає інформаційного діалогу й 
зворотного зв’язку. Хоча цей варіант відповіді 
часто трапляється разом з іншими відповідями, 
що складаються з кількох варіантів. Відсоток 
тих, хто обрав кілька варіантів великий – від 18 
до 80 %. Найчастіше поєднуються такі варіанти – 
недостатність правдивої інформації, висвітлення 
актуальних питань та зворотної реакції чи зв’язку. 

Висновки. Мешканці Маріуполя недостатньо 
цікавляться новинами про місцеву владу, а тим, 
хто цікавиться, не вистачає інформації щодо тих 
питань, які їх хвилюють. Дехто вважає інформацію 
необ’єктивною та хочуть правди і зворотної реак-
ції. Низький відсоток тих, хто ознайомлений із 
сайтом. Переважно це люди 30–40 років. Молодь, 
яка частіше має справу з інтернет-ресурсами, мало 
цікавиться роботою місцевої влади. А старше 
покоління (вікова група 51–75 років) цікавиться 
подібною інформацією, але не має доступу чи 
знань про мережу інтернет та обмежується теле-
баченням і газетами. Респонденти з вищою чи 
неповною вищою освітою (на відміну від опиту-
ваних без вищої освіти) хочуть діалогу аудиторії 
та органів місцевого самоврядування.
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Проблеми соціальної комунікаціїПроблеми соціальної комунікації

УДК 007:304:001.5

Концептуальні основи комунікаційної функції 
сучасної демократичної держави

У статті досліджено питання концептуальних основ комунікаційної 
функції сучасної демократичної держави та здійснено спробу експлікації 
концепцій лібералізму та комунітаризму, зокрема в частині поєднання кон-
структивного потенціалу комунікаційної взаємодії у тріаді «держава–ін-
дивід–спільнота». Визначено, що комунікаційна функція сучасної демокра-
тичної держави ґрунтується на засадах ліберального комунітаризму та 
поєднання індивідуальних свобод громадянина й політичних вимог соціаль-
них спільнот. Ефективність комунікаційної функції сучасної демократич-
ної держави полягає в забезпеченні реальної участі політично активного 
громадянина в управлінні державними справами.

Ключові слова: комунікація; комунікаційна функція держави; лібера-
лізм; ліберальний комунітаризм; демократія; участь в управлінні держав-
ними справами.

Бухтатий О. Є.,
канд. наук з державного 
управління

The article examines the issues of conceptual basis of communication function 
of a modern democratic state and makes a trial for escalating conceptual 
idea of liberalism and communitarianism, particularly concerned connection 
of functional potential of communication interaction in the trine of «state-
person-social community». It is determined that communication function of 
a modern democratic state is founded on basics of liberal communitarianism 
and combination of individual civil liberties and political demands of social 
communities. The efficiency of  communication function of modern democratic 
state involves providing the real participation of politically active citizens in 
administration of public affairs.

Keywords: communication; communication function of the state; 
liberalism; liberal communitarianism; democracy; participation in public affairs 
administration. 

Bukhtatyi Oleksandr,
PhD in Public Administration

В статье исследуются вопросы концептуальных основ ком муникативной 
функции современного демократического государства и осуществляется 
попытка экспликации концепций либерализма и ком мунитаризма, в 
частности в части сочетания конструктивного потенциала коммуниктивного 
взаимодействия в триаде «государство–индивид–об щество». Установлено, 
что коммуникативная функция современного демо кратического государства 
основывается на принципах либерального ком мунитаризма и сочетания 
индивидуальных свобод гражданина и политических социальных сообществ. 
Эффективность коммуникативной функции современного демократического 
государства заключается в обе спечении реального участия политически 
активного гражданина в управлении государственными делами.

Ключевые слова: коммуникация; коммуникативная функция государ-
ства; либерализм; либеральный коммунитаризм; демократия, участие в 
управлении государственными делами.

Бухтатый А. Е.,
канд. наук по гос. управле-
нию

Conceptual basics of communication function of modern democratic state

Концептуальные основы коммуникативной функции 
современного демократического государства
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ступ. Конституція України визначає, що єди-
ним джерелом влади в Україні є народ, 

який здійснює владу безпосередньо через органи 
державної влади та органи місцевого самовря-
дування. Громадяни мають право брати участь в 
управлінні державними справами. Тому, на наше 
переконання, саме налагодження комунікаційної 
взаємодії між органами виконавчої влади та гро-
мадськістю забезпечує підвищення якості підготов-
ки рішень з важливих питань державного й су спі-
льного життя, створення реальних умов для участі 
громадян у розробленні проектів таких рішень.

Невід’ємною складовою стратегічних перетво-
рень, започаткованих в Україні, є наближення 
основних засад державної комунікаційної політики 
до європейських принципів зміцнення поваги до 
демократії, верховенства права та доброго вряду-
вання, прозорості й відкритості, забезпечення прав 
людини та основоположних свобод, які висуваю-
ться до країн – кандидатів на вступ до ЄС. Зо-
крема це стосується забезпечення пріоритетності 
конституційних прав і свобод громадянина як 
визначального чинника під час формування й 
реалізації основних засад державної політики, у 
тому числі в аспекті участі в прийнятті суспільно 
важливих рішень органами державної влади та 
органами місцевого самоврядування.

Ратифікувавши Угоду про асоціацію між Украї-
ною та Європейським Союзом та його державами-
членами, Україна як держава, що проголосила курс на 
демократизацію, отримала інструмент для втілення 
своїх перетворень. Зазначимо, що самезростання об -
сягу потоків суспільно значущої інформації, який 
нині досяг певної граничної межі, зруйнував кордо-
ни європейських держав і став каталізатором об’єд-
навчого процесу сучасного європейського співто ва-
риства, до якого прагне долучитися й Україна.

Метою дослідження є визначення концептуаль-
них основ комунікаційної політики сучасної демок -
ратичної держави, з огляду на те, що саме ефек тив на 
взаємодія державних органів і громадянина є базисом 
демократичної держави й процесів соціа льних ко-
му нікацій, які, у свою чергу, формують під ґрунтя 
для реальної участі кожного політично активного 
громадянина та інституцій громадянського суспі-
льст ва в управлінні держав ними справами.

Теоретичне підґрунтя. Суть демократії невід-
рив но пов’язується з поняттям політичної участі. 
Зокрема, як зазначав Юрген Габермас (нім. Jьrgen 
Habermas), у сучасному політикумі ідея участі по-
в’язана не лише з рівнем національної держави, 
а й з наднаціональними демократичними інститу-
тами, які вчений пропонує розвивати в межах 
Європейського Союзу як альтернативу «техно кра-
тичній дилемі», коли важливі рішення схвалюються 
з низькою можливістю громадського контролю [3].

Проблеми комунікацій державних органів та 
громадськості порушувались у працях, які нале жать 

авторству Тен ван Дейка (нідерл. Teun Adrianus 
Van Dijk), З. Баумана (англ. Zygmunt Bauman), 
Р. Дарендорфа (англ. Ralf Gustav Dahrendorf), 
Р. Патнема (англ. Robert D. Putnam), С. Хантінгтона 
(англ. Samuel P. Huntington), М. Кастелса (англ. 
Manuel Castells), Дж. Кіна (англ. John Keene), 
Ю. Хабермаса (нім. Jьrgen Habermas), М. Фуко 
(фр. Michel Foucault), Л. Витгенштейна, (нім. 
Ludwig Josef Johann Wittgenstein), П. Розанвалона 
(англ. Pierre Rosanvallon), Нікласа Лумана (англ. 
Niklas Luhmann), П. Лазарсфельда (англ. Paul 
Felix Lazarsfeld), Р. Мертона (англ. Robert King 
Merton), Еверета Роджерса (англ. Everett Rogers), 
К. Поппера (нім. Karl Raimund Popper), Г. Йонаса 
(нім. Hans Jonas), Ф. Фукуями (англ. Yoshihiro 
Francis Fukuyama), Р. Даля (англ. Robert Alan 
Dahl), Р. Дебре (фр. Rйgis Debray), Д. Мак-
Квейла (англ. Denis McQuail’s), Ж.Бодрійяра 
(фр. Jean Baudrillard), Г. Ініс (англ. Harold Adams 
Innis) та ін. формують значний елемент сучасного 
наукового дискурсу з зазначеної проблеми. 

На сучасному етапі проблематику соціальних 
комунікацій досліджують В. Різун, О. Богуслав-
ський, Т. Крайнікова, І. Паримський, А. Сілен ко, 
О. Рад чен ко, О. Скрипнюк, Г. Почепцов, Д. Ан-
дреєв, Н. Драгомерецька, М. Ожеван, Д. Дуцик, 
Є. Романенко, С. Штурхецький та ін. Зазначимо, 
що в роботах більшості дослідників у різних галузях 
гуманітарних наук досить чітко простежується 
вплив теорії масової комунікації на сучасні суспі-
льно-політичні процеси. Причому існує певна зако-
номірність, яка полягає в тому, що в більшості 
наукових праць суспільство розглянуто як простір 
комунікацій, в якому циркулюють різні види соціа-
льних, комунікаційних та інформаційних капіталів.

На думку В. Брюггера (англ. Bill Brugger), у 
теоріях демократичного громадянського суспільства 
значну увагу приділено дослідженню феноменів 
громадянського суспільного самоуправління й со-
ціа льного управління. Соціальне громадянське су-
спі льство розглядають як втілення ідеалів свободи, 
справедливості й солідарності за допомогою демо-
кратизації суспільства, соціальних та економічних 
реформ [7]. 

На нашу думку, досягнення поставленої мети ви-
магає, перш за все, виокремлення невирішених час-

тин загальної проблеми, яка полягає в недостатньому 
розумінні як державними управлінцями, так і 
науковцями концептуальних основ та функцій 
публічних комунікацій у сучасних процесах демо-
кратизації українського суспільства.

Результати дослідження. Виклад основного 
матеріалу дослідження варто розпочати з аналізу 
механізму комунікаційної взаємодії державних 
органів та громадян. Зазначимо, що на сьогодні 
питання участі громадян в управлінні державними 
справами, їх взаємодія з органами державної влади, 
органами місцевого самоврядування, частково 

Bukhtatyi Oleksandr. Conceptual basics of communication function of modern democratic state

В



79

In
fo

rm
a
ti

on
 S

oc
ie

ty
. 

20
16

. 
Is

su
e 

23
 (

J
a
n
u
a
ry

-J
u
n
e)

Бухтатий О. Є. Концептуальні основи комунікаційної функції сучасної демократичної держави

регулюється Законами України «Про інформацію», 
«Про доступ до публічної інформації», «Про 
звернення громадян», «Про порядок висвітлення 
діяльності органів державної влади та органів міс-
цевого самоврядування засобами масової інформації 
в Україні», «Про засади державної регуляторної 
політики у сфері господарської діяльності», «Про 
електронні петиції», «Про Кабінет Міністрів 
України», «Про місцеві державні адміністрації», 
«Про місцеве самоврядування в Україні», «Про 
центральні органи виконавчої влади», «Про 
громадські об’єднання» тощо.

Переважна більшість цих актів була прийнята 
до 2016 р., але потрібно визнати, що вагомих 
зрушень щодо запровадження системного й 
ефективного діалогу між органами виконавчої 
влади та громадськістю й досі не досягнуто.

У 2010 році була спроба законодавчо врегулю-
вати питання забезпечення взаємодії між органами 
державної влади, органами місцевого самоврядуван-
ня, засобами масової комунікації і громадськістю на 
засадах рівноправного партнерства, що сприятиме 
зміцненню демократії, становленню громадянського 
та інформаційного суспі льства. Урядом України 
бу ло схвалено Концепцію проекту Закону України 
«Про основні засади державної комунікаційної 
політики». Міністерству юстиції разом з зацікав-
леними центральними ор ганами виконавчої влади 
доручалося розробити з урахуванням положень 
Концепції, схваленої цим розпорядженням, і по-
дати до 1 червня 2010 р. Кабінетові Міністрів 
України проект Закону Украї ни «Про основні 
засади державної комунікаційної політики» [5].

Це завдання не було виконано, тому й до сьо годні 
неврегульованими залишаються питання ефектив-
нос ті механізмів публічних комунікацій, а також 
впровадження чітких стандартів та регла ментів ко-
мунікаційної взаємодії органів державної влади, 
органів місцевого самоврядування, засобів масової 
комунікації, громад ськості з метою запровадження 
системного зворот ного зв’язку, підвищення якості 
рішень органів дер жавної влади і органів місцевого 
само врядування.

Зазначимо, що й до сьогодні законодавчо 
невизначеними залишаються терміни «державна 
комунікаційна політика», «комунікація», «відкри-
тість», «прозорість», «інститут громадянського су-
спільства», «громадськість», «вивчення громадської 
думки», «громадський контроль», «засоби масової 
комунікації» тощо.

Крім того, невизначеним залишається й питан-
ня дефініції «комунікаційна функція держави» 
як процесу взаємного обміну суспільно значущою 
(публічною) інформацією між індивідами, інститу-
тами громадянського суспільства та суб’єктами 
владних повноважень з метою забезпечення участі 
в процесах формування й реалізації державної 
політики у всіх сферах суспільного буття.

Практично всі пропоновані визначення поняття 
«комунікаційної функції держави», які засто со-
вую ться у дискурсі, об’єднані концепцією держа-
вотворчої місії комунікаційних відносин, яка 
забез печує здійснення державно-управлінських 
процесів у цивілізаційному вимірі. 

На нашу думку, релевантними причинами виник-
нення проблеми у вітчизняній сфері публічних ко-
мунікацій є:

– невизначеність засад державної політики в 
сфері публічних комунікацій;

– брак системного підходу щодо визна чення 
пріоритетів державної політики в сфері публічних 
комунікацій, суб’єктивний підхід до забезпечення 
відкритості й прозорості процесів формування 
й реалізації державної політики в усіх сферах 
суспільного буття;

– недосконалість законодавства у сфері публіч-
них комунікацій органів державної влади та орга-
нів місцевого самоврядування, здійснення влади 
безпосередньо і через органи державної влади та 
органи місцевого самоврядування;

– брак комунікаційних стратегій, планів, 
кампаній з пріоритетних питань державної полі-
ти ки, діяльності Кабінету Міністрів, органів вико-
навчої влади;

– брак ефективної системи вертикальної 
інтеграції у сфері публічних комунікацій, некоор-
ди нованість державної політики, відсутність відпо-
відного центрального органу виконавчої влади, до 
компетенції якого належать питання публічних 
комунікацій, розпорошеність фінансових ресурсів;

– невиконання законодавства щодо прозорості й 
відкритості діяльності державних органів, зокрема 
стосовно висвітлення діяльності органів державної 
влади та органів місцевого самоврядування засо-
бами масової інформації в Україні, а також від-
сутність аудиту публічних комунікацій в органах 
державної влади та органах місцевого самовряду-
вання;

- недієвість механізмів вивчення громадської 
думки та її врахування під час розроблення й 
прийняття рішень органами державної влади;

- брак відповідальності за порушення за ко-
нодавства щодо прозорості та відкритості влади, 
інформаційних відносин, здійснення публіч них 
комунікацій тощо;

- низький рівень комунікаційної компетентності 
посадових осіб органів державної влади, низький 
рівень культури комунікацій в українському су-
спільстві.

Таким чином, метою концептуальних засад 
формування сфери публічних комунікацій повинна 
бути ідея розроблення й запровадження єдиної 
урядової політики та запровадження єдиного 
механізму такої політики. Реалізація цих завдань 
може відбуватись, зокрема шляхом створення 
відповідного структурного підрозділу – Урядового 
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офісу з публічних комунікацій, який об’єднає всі 
комунікаційні інструменти, включно з проведенням 
інформаційних кампаній, що можуть бути 
використані для публічної комунікації Кабінету 
Міністрів України та органів виконавчої влади. 

Потрібно враховувати, що держава як інститут 
має тенденцію до ізоляції. Насправді, явище 
держави та феномен влади є вторинними щодо 
фундаментальності соціального. Соціальність 
полягає перш за все в правовій і соціальній 
взаємодії [4]. Слід зазначити, що побудова 
громадянського демократичного суспільства та 
правової держави потребує розширення системи 
соціальної комунікації та політичної культури. 

Для цього потрібно здійснити комплексні 
системні зміни законодавства та послідовні кроки в 
імплементації законодавства в процесі державного 
регулювання, які мають бути покладені в основу 
відповідного законодавчого акта – Концепції 
реформування діяльності органів виконавчої влади 
у сфері публічних комунікацій. Цей документ 
має визначити основоположні проблеми, які 
потребують розв’язання, мету, запропоновані 
шляхи реалізації, а також розробити індикатори 
реформи публічних комунікацій і запропонувати 
комплекс першочергових завдань та заходів, 
спрямованих на забезпечення розвитку органів 
виконавчої влади у сфері публічних комунікацій.

Як показує практика, координація роботи, про-
ведення моніторингу та контроль за реалізацією 
Концепції мають покладатися на відповідний цент-
ральний орган виконавчої влади, до повно важень 
якого належить ця сфера. 

Таким чином, можна констатувати, що, по-
перше, в Україні за понад два десятиріччя 
створено досить широку нормативно-правову базу, 
яка повинна врегульовувати проблему публічних 
комунікацій між органами державної влади та 
громадськістю, засобами масової інформації 
й засобами масової комунікації, але реальних 
результатів не досягнуто.

По-друге, вітчизняне законодавство щодо пуб-
ліч них комунікацій потребує приведення до євро-
пейських стандартів. Зокрема брак законо давчих 
актів у сфері публічних комунікацій негативно 
впливає на ефективність і якість процесу 
підготовки і прийняття рішень органами державної 
влади. Так, незважаючи на затверджену в 2010 р. 
Кабінетом Міністрів України Концепцію Закону 
України «Про державну комунікаційну політику», 
відповідний законопроект так і не було розроблено.

По-третє, сучасні засади державної комуні-
кацій ної політики здебільшого зосереджуються 
на аспектах інформування громадян про 
поточну діяльність органів державної влади, 
що відбувається в одно сторонньому порядку. 
Потребує належної  коорди нації діяльність органів 
виконавчої влади у сфері публічних комунікацій, 
зокрема щодо забезпечення дотримання органами 

виконавчої влади політики «єдиного голосу» в 
інформаційному просторі.

Регламентом Кабінету Міністрів України, за-
тверд женим постановою уряду від 18 липня 2007 р. 
№ 950 «Про затвердження Регламенту Кабі-
нету Міністрів України», визначено, що Уряд 
України, який є вищим органом в системі органів 
виконавчої влади, залучає до прийняття рішень з 
питань, що стосуються формування та реалізації 
державної соціальної та економічної політики, 
регулювання трудових, соціальних, економічних 
відносин, всеукраїнські профспілки, їх об’єднання 
та всеукраїнські об’єднання організацій роботодав-
ців. Крім того, потрібно звернути увагу ще на один 
релевантний фактор – прозорість засідань Кабінету 
Міністрів України і дотримання законодавства. 
Регламент визначає, що Уряд на основі і на 
виконання Конституції та законів України, актів 
Президента України та постанов Верховної Ради, 
прийнятих відповідно до Конституції та законів 
України, у межах своєї компетенції видає підза-
конні акти – постанови і розпорядження, обо-
в’язкові для виконання. 

За даними Інформаційно-аналітичного центру 
«Ліга», ТОВ «ЛІГА: ЗАКОН» за період від 1 січня 
2015 року до 31 грудня 2015 року випущено 1321 
постанову Кабінету Міністрів України. Різниця між 
кількістю прийнятих постанов уряду України та 
кількістю, яку було включено до порядку денного 
засідання Кабінету Міністрів України становить – 
467. Тобто практично кожен третій проект (35 %) 
розглядався з порушенням Регламенту Кабінету 
Міністрів України (див. табл. 1).

Зазначимо, що Регламент Кабінету Міністрів 
України визначає, що уряд України інформує 
громадськість про свою діяльність, залучає грома-
дян до процесу прийняття рішень з питань, що 
мають важливе суспільне значення. Причому 
цим актом визначено, що розробник організовує 
громадське обговорення проектів актів Кабінету 
Міністрів, що мають важливе суспільне значення 
і стосуються прав та обов’язків громадян, а також 
проектів, які передбачають надання пільг, переваг 
окремим суб’єктам господарювання, делегування 
функцій, повноважень органів виконавчої влади 
або органів місцевого самоврядування, зокрема 
організаціям недержавної форми власності.

Саме Кабінет Міністрів повинен створювати 
умови для громадського контролю за діяльністю 
органів виконавчої влади шляхом оприлюднення 
звітів за результатами моніторингу виконання своїх 
рішень та іншої інформації про свою діяльність у 
засобах масової інформації, на офіційному веб-сайті 
Кабі нету Міністрів, проведення роз’яснювальної 
роботи щодо цілей, змісту та механізму реалізації
держав ної політики. Крім того, уряд з питань, що 
нале жать до його компетенції, забезпечує надання 
об’єд нанням громадян інформації, необхідної для 
досягнення їх цілей і виконання відповідних завдань.

Bukhtatyi Oleksandr. Conceptual basics of communication function of modern democratic state
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Акти Кабінету Міністрів України підлягають 
обов’язковому оприлюдненню відповідно до Закону 
України «Про доступ до публічної інформації», 
а проекти актів повинні оприлюднюватися на 
офіційних веб-сайтах розробників у порядку, 
передбаченом цим Законом.

Крім того, регламент визначає, що Кабінет 
Міністрів забезпечує проведення консультацій з 
громадськістю з питань формування та реалізації 
державної політики. 

Як було встановлено, ці засади не дотримуються 
на практиці, як не дивно, в першу чергу, вищим 

органом у системі органів виконавчої влади. На 
нашу думку, потребують визначення пріоритети 
державної політики у сфері публічних комунікацій, 
реалізація яких створить основу для подальших 
реформ у цій сфері, зокрема дасть змогу усунути 
основні причини незадовільного стану справ у сфері 
державної комунікаційної політики в Україні.

Таблиця 1.
Загальна кількість проектів постанов,

включених до порядку денного засідань
Кабінету Міністрів України у 2015 р.

Бухтатий О. Є. Концептуальні основи комунікаційної функції сучасної демократичної держави

Дата засідання 
Кабінету Міністрів 

України

Кількість проектів 
постанов у порядку 

денному

За місяць Дата засідання 
Кабінету Міністрів 

України

Кількість проектів 
постанов у порядку 

денному

За місяць

14 січня 5 8 липня 25

21 січня 4 17 липня 28

Всього за січень 9 22 липня 8

4 лютого 5 29 липня 20

11 лютого 9 Всього за липень 81

18 лютого 9 5 серпня 24

25 лютого 10 12 серпня 15

Всього за лютий 33 19 серпня 22

4 березня 8 26 серпня 12

11 березня 10 Всього за серпень 73

18 березня 24 2 вересня 13

25 березня 22 8 вересня 22

31 березня 25 16 вересня 22

Всього за березень 89 23 вересня 11

3 квітня 18 30 вересня 17

8 квітня 18 Всього за вересень 85

15 квітня 19 7 жовтня 20

22 квітня 9 13 жовтня 5

29 квітня 14 21 жовтня 16

Всього за квітень 78 28 жовтня 18

14 травня 29 Всього за жовтень 69

20 травня 12 4 листопада 15

27 травня 29 11 листопада 18

Всього за травень 70 18 листопада 10

4 червня 28 25 листопада 14

12 червня 28 Всього за листопад 57

15 червня 11 2 грудня 15

17 червня 26 9 грудня 16

24 червня 18 16 грудня 25

Всього за червень 111 23 грудня 24

Всього за
І півріччя

390

30 грудня 19

Всього за грудень 99

Всього за 
ІІ півріччя

464

Всього 
за 2015 рік

854
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Основною метою державної політики у сфері 
публічних комунікацій має бути визначення шля-
хів законодавчого врегулювання питання забезпе-
чення ефективної комунікаційної взаємодії між 
органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування та громадськістю, засобами масо-
вої комунікації, здійснення влади безпосередньо 
і через органи державної влади, що сприятиме 
зміцненню демократії, становленню громадянського 
суспільства, інтеграції України у європейське спів-
товариство.

Як зазначає П. Радько, досягнення консолідованої 
або реальної демократії забезпечується передусім 
на основі впровадження конкретних інституційних 
змін, спрямованих на демократизацію суспільного 
життя. Наприклад, ідеться про реальне реформу-
вання інституту державної служби, яке в нашій 
державі імітується вже не перший рік. Звичайно, у 
період криз завжди істотно зростає роль вико-
навчої влади, яка має забезпечувати оперативність 
виконання управлінських рішень. Однак збільшен-
ня впливу елементів виконавчої вертикалі надає 
їм монополію в процесі розподілу різноманітних 
(зокрема бюджетних) ресурсів [6]. 

Російський дослідник С. Володенков вважає, 
що класичні концепції демократії передбачають 
як основу наявність загального інтересу більшості 
громадян, який є, у свою чергу, фундаментом 
наро довладдя і спільної народної волі. Але в 
сучасних умовах, які характеризуються процесами 
плюралізації суспільних інтересів і думок, формує-
ться широкий спектр диференційованих політич-
них позицій, уявлень, цінностей і сенсів, у резу-
льтаті чого саме громадянське суспільство стає 
вкрай фрагментованим, що перешкоджає досяг-
нен ню ступеня суспільної згоди, необхідного для 
здійснення прямого державно-політичного управ-
ління в межах партиципаторних концепцій де-
мократії [1, 52].

На нашу думку, функції інформування, на якій 
базувалися державноуправлінські моделі індуст-
ріального (доінформаційного) суспільства, у су-
час них умовах уже не задовольняють вимоги, які 
висувають індивіди до концепту демократич-
ної держави. Тож модернізована інформаційна 
політика держави не тільки набула реальних 
ознак суб’єкт-суб’єктних інформаційних відносин, 
тобто перетворилася у модель двосто рон нього 
(діалогового) зв’язку, а й трансформу ва лася у 
модель партиципаторної комунікації (від 
фр. – Participation – участь, співучасть). Головна 
ідея цієї гіпотези полягає в історичній невідво-
ротності ускладнення процесів обміну інформацією 
між суб’єктами владних повноважень, індивідами, 
соціальними групами та інституціями. 

Зазначимо, що основними напрямами реалізації 
державної політики у сфері публічних комуніка-
цій є:

- створення нормативно-правової бази у сфері 

публічних комунікацій та вдосконалення законо-
давства про інформацію, внесення змін до зако-
нодавства про органи державної влади з метою 
його уніфікації й наближення до загальновизнаних 
демократичних європейських стандартів щодо 
відкритості та прозорості влади;

- аналіз інституційної, структурної та кадрової 
спроможності органів виконавчої влади у сфері 
здійснення публічних комунікацій, розробка та ім-
плементація відповідних заходів щодо поліпшення 
інституційної, структурної та кадрової спромож-
ності органів виконавчої влади у сфері здійснення 
публічних комунікацій;

- забезпечення антикризової комунікації Кабінету 
Міністрів, центральних органів виконавчої влади;

- формування системи ефективної комунікаційної 
взаємодії між органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування в процесах формування 
і реалізації державної політики у відповідних 
сферах суспільного буття;

- забезпечення системи управління, що має 
сприяти синхронізації дій центральних та місцевих 
органів виконавчої влади, органів місцевого само-
врядування у сфері публічних комунікацій;

- вивчення та узагальнення світового досвіду 
щодо роботи органів державної влади у сфері пу-
блічних комунікацій, забезпечення його імплемен-
тації в Україні;

- впровадження регулярного відкритого діалогу 
з інститутами громадянського суспільства, засоба-
ми масової інформації та громадянами;

- формування у посадових осіб органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування, громадян 
високого рівня комунікаційної компетентності;

- розроблення й впровадження системи підго-
товки, перепідготовки та підвищення кваліфікації 
державних службовців і посадових осіб місцевого 
самоврядування у сфері публічних комунікацій.

Очевидно, що організаційне та експертно-ана-
літичне забезпечення діяльності Кабінету Міністрів 
України щодо інформування громадськості про 
діяльність органів виконавчої влади, роз’яснення 
цілей та змісту державної політики у відповідних 
сферах суспільного і державного життя, залучення 
громадян до процесу прийняття рішень, що мають 
важливе суспільне значення, забезпечення доступу 
до публічної інформації повинно здійснюватися 
відповідним органом Секретаріату Кабінету Мі-
ніст рів України, наприклад урядовим офісом з 
публічних комунікацій, до повноважень якого 
мають належати функції з:

- інформування громадськості та роз’яснення 
через засоби масової інформації діяльності Кабі-
нету Міністрів та органів виконавчої влади;

- координації діяльності органів виконавчої вла-
ди у сфері публічних комунікацій;

- розробки та реалізації комунікаційних планів 
щодо пріоритетів державної політики, контроль за 
їх виконанням; 

Bukhtatyi Oleksandr. Conceptual basics of communication function of modern democratic state
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- вивчення та узагальнення вітчизняного й між-
народного досвіду роботи з налагодження публічних 
комунікацій;

- планування, проведення моніторингу, оціню-
вання ефективності та результативності виконання 
органами виконавчої влади завдань у сфері пу-
блічних комунікацій;

- організації доступу до публічної інформації, що 
належить Кабінету Міністрів та його Секретаріату.

Висновки. Формування і реалізація державної 
політики у сфері публіч них комунікацій потребує 
вдосконалення механіз мів реалізації безпосередньої 
демократії, а також механізмів взаємодії між 
громадянським суспільст вом та органами державної 
влади, органами місце вого самоврядування в 
процесі прийняття рішень, зокрема щодо вирішення 
питань місцевого значення.

Стратегічною метою концептуальних засад 
публічних комунікацій є забезпечення права 
громадян вільно брати участь в управлінні держав-
ними справами та формуванні органів державної 
влади, органів місцевого самоврядування через 
вибори, а також забезпечення ефективної взаємодії 
між інститутами громадянського суспільства та 
органами державної влади, органами місцевого 
самоврядування, зокрема шляхом удосконалення 
процедур залучення інститутів громадянського 
су спільства до процесу підготовки та прийняття 
рішень органами державної влади, органами 
місцевого самоврядування.

Впровадження публічних комунікації між орга-
нами державної влади, органами місцевого само-
вря дування та громадськістю, засобами масової 
комунікації, що відповідають загальновизнаним 
демократичним європейським стандартам, вимагає:

- підвищення рівня координації діяльності цент-
ральних та місцевих органів виконавчої влади, 
органів місцевого самоврядування під час форму-
вання та реалізації державної політики шляхом 
створення відповідного підґрунтя для концентрації 
повноважень щодо формування та реалізації 
державної політики у сфері публічних комунікацій; 

- удосконалення нормативно-правової бази у 
сфері публічних комунікацій, внесення змін до 
законодавства з метою його уніфікації та набли-
ження комунікацій Кабінету Міністрів до загаль но-
визнаних демократичних європейських стандартів;

- зміцнення демократії, прозорості та відкритості 
органів державної влади та органів місцевого само-
врядування, інтеграції України в європейське спів-
товариство; 

- формування системи ефективної суспільної 
комунікації між органами державної влади, орга-
нами місцевого самоврядування та громадськістю, 
засобами масової комунікації в процесах 
формування і реалізації державної політики у 
відповідних сферах суспі льного буття;

- забезпечення підготовки, перепідготовки та 
підвищення кваліфікації державних службовців і 

посадових осіб місцевого самоврядування у сфері 
публічних комунікацій;

- формування у населення високого рівня ко-
мунікаційної компетентності та комунікаційної 
куль тури;

- реалізації права кожного громадянина на участь 
в управлінні державними справами, забезпечення 
виконання обов’язків органами державної 
влади, органами місцевого самоврядування щодо 
відкритості й прозорості шляхом впровадження 
публічних комунікацій з громадськістю, засобами 
масової комунікації у процесах формування і 
реалізації державної політики у всіх сферах 
суспільного буття.

Перспективи подальших досліджень полягають у 
необхідності ліквідації фрагментарності й недос ко-
налості законодавчої та інституційної інфраструктури, 
а також забезпечення інституційної, структурної та 
кадрової спроможності органів виконавчої влади у 
сфері здійснення публічних комунікацій.
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Сучасні інформаційні війни в соціальних онлайн-мережах

У статті досліджується питання формування базової теорії інфор-
маційної війни у соціальних онлайн мережах. За основу взято інструменти 
та методологію таких напрямів, як інформаційні війни, інтернет-
технології та соціальні мережі (онлайн та офлайн).

Ключові слова: інформаційна війна; соціальні мережі; інтернет-
технології.

Курбан О. В., 
канд. наук із соц. ком.

In the article a question of formation of the basic theory of information 
warfare in online social networks is studied. It is taken as a basis of tools and 
methodologies in such areas as information warfare, Internet-technology and 
social networks (online and offline ones).
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Современные информационные войны в социальных онлайн-сетях

ступ. Останнім часом тематика інформаційних 
війн набуває дедалі більшої актуальності, 

зокрема з позиції вивчення теоретичних основ 
цього питання. Формування методів та методології 
вивчення інформаційної війни у соціальних онлайн 
мережах може бути результатом симбіозу таких 
напрямів, як інформаційна війна, соціальні онлайн 
та офлайн мережі. Останні три феномени подібні 
і мають спільні теоретичні основи, водночас 
певним чином відрізняючись. Це дає можливість 
на цілком наукових підставах об’єднати їх на 
базі таких понять, як інформація та комунікація. 
При цьому слід зазначити, що чільне місце 
в цьому теоретичному тріумвіраті посідатиме 
саме інформаційна війна, бо інтернет-технології 
та соціальні онлайн- і офлайн-мережі є лише 
інструментами та полем, на якому розгортаються 
інформаційні протистояння.

Зважаючи на вищезазначене, метою статті є 
визначення базових напрямів та складових частин 
базової теорії інформаційних онлайн війн.  

Головними завданнями в такому разі є:
- дослідити наукові результати попередніх 

досліджень теми;
- розглянути складові частини теорії віртуальних 

інформаційних війн;
- розробити базову схему вивчення порушеного 

питання. 
Теотеричне підґрунтя. На сьогодні історія 

вивчення питання інформаційних війн є доволі 
специфічною та системно не впорядкованою. До 
кола питань, пов’язаних з інформаційними вій-
нами, можна зарахувати дослідження, що закладали 
основи цього напряму ще в давні часи, як-от: праці 
Аристотеля («Афінська політика»), Сунь-Цзи 
(«Мис тецтво війни»), Н. Макіавеллі («Держа-
вець»), Карла фон Клаузевіца («Про війну»). 

Зазначені питання вивчали такі сучасні іноземні 
дослідники, як: Г.Лассуел (агітація і пропаганда), 
З. Бжезинський (інформаційні процеси та гео-
політика), Т. Рон, Дж. Агул, Д. Розенфельд, 
Дж. Штейн, М. Лібікі, Р. Шифранський (інфор-

В
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маційні протистояння), а також О. Йенсен (ін-
формаційні процеси).  

У межах пострадянського простору можна 
визначити роботи, присвячені маніпулятивним тех-
нологіям та інформаційним процесам: С. Кара-
Мурзи, Г. По чепцова, В. Остроухова, В. Про ко-
ф’єва, П. Прибутько, І. Лу к’янець, В. Горбуліна. 
Є також інші аспекти досліджень учених: В. Коро-
лько (ретроспективні дослід ження), Є. Магда 
(інформаційна безпека), В. Зе леніна (психологічні 
аспекти інформа ційних конфліктів), В. Коровіна, 
М. Конькова (інформаційні конфлікти).

З питань дослідження соціальних офлайн-мереж 
можна розглядати прикладні розробки Д. Кар негі, 
Дж. Траверса, Г. Почепцова, С. Кара-Мурзи, Дж. 
Барнса, Є. Ботта (офлайн-мережі), теоретико-
методологічні розвідки Г. М. Мак-Люєна (медіа та 
офлайн-мережі), П. Єдьош, А. Реньї (моделювання 
в офлайн-мережі), С. Мелігрема (управлінські 
процеси в офлайн-мережі).

Результати дослідження. Теорія інформаційної 
війни належить до так званих хай-х’юм-технологій 
(від. англ. high-hum – високі гуманітарні 
технології). Останні – це сукупність знань, 
духовних та культурних цінностей, а також методів 
транслювання інфор мації, що стимулюють людей 
до певної колективної діяльності [1, 332].

Базовими поняттями для вивчення сучасних 
мережевих інформаційних протистоянь, як уже 
зазначено, є інформація та комунікація, які 
формують основу всього того, що в подальшому 
розглядається як інформаційна війна. Інформацію 
розуміють як відомості або дані про навколишнє 
середовище, що оточує людину [3, 19]. А 
комунікація – це процес передавання або обміну 
інформацією [5, 310].

Основою будь-якого інформаційного проти-
стоян ня є інформаційний процес, що визначається 
як діяльність зі створення, накопичення, 
зберігання, пошуку та поширення відомостей або 
даних певного тематичного характеру [3, 23]. 

У різні епохи інформаційні процеси відображали 
актуальні на той час технології. Це позначалося 
на особливостях проведення відповідних інформа-
ційних протистоянь. Головні відмінності інфор-
мацій них процесів різних епох визначалися за 
такими параметрами, як-от: технології виробництва 
інформації, засоби накопичення та зберігання, 
носії інформації (матеріальні або нематеріальні) 
та виробники інформації.

Кожен з винаходів, що змінював структуру 
інформаційних процесів, за історичною значущістю 
та технічними характеристиками можна визначити 
або як інформаційний вибух або як інформаційну 
революцію [3, 20]. Під поняттям інформаційна 
революція слід розуміти докорінну зміну методів 
створення, накопичення, зберігання, пошуку та 
поширення інформації [3, 25]. До таких явищ 

можна віднести появу мовлення, писемності, 
комп’ютерної техніки. Всі ці винаходи були 
початком принципово нового напряму розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій.

За визначенням, інформаційний вибух – це 
суттєве прискорення процесів створення, накопи-
чення, пошуку та поширення інформації [3, 26]. 
Типовим прикладом інформаційного вибуху є ви-
найдення абеткової писемності (як модернізація 
системи писемності), друкарства (оптимізація пи-
сем них процесів), інтернету (еволюція комп’ю тер-
них технологій).

Особливе значення в контексті досліджуваної 
тематики має питання про простір, в якому 
відбуваються інформаційні протистояння. Маємо 
виз начити його неоднорідність та певну ієрар-
хічність.

Будь-які інформаційні процеси відбуваються на 
певних площинах або теренах, які можна узага-
льнити в межах поняття інформаційне поле. 
Останнє визначається як соціальний або геогра-
фічний простір, в межах якого відбуваються типові 
комунікаційні процеси, які охоплюють їх учасників 
(суб’єкти) на основі обміну інформацією (об’єкт).

Складовими частинами інформаційного поля 
є суб’єкти інформаційних процесів – учасники 
комунікацій, індивідууми, соціальні групи, орга-
нізації (ЗМІ, громадські, державні, комерційні 
структури). Також важливою складовою частиною 
інформаційного поля є об’єкти інформаційних 
процесів - інформація або ті, хто отримують цю 
інформацію в процесі спрямованої комунікації.

Суб’єкти та об’єкти інформаційних процесів 
поєд нуються між собою за допомогою лінійної або 
діалогової моделей соціальних комунікаційних 
процесів.

Лінійна модель комунікації передбачає одно-
бічний, цілеспрямований процес передання інфор-
мації від автора повідомлення до отримувача. На 
першому етапі у свідомості автора з’являється певна 
ідея (думка), яку він на другому етапі перетворює 
на інформацію шляхом кодування – матеріалізації 
ідеї у вигляді слова, тексту, малюнка, звука. 
Сформована таким чином інформація (контент) 
на третьому етапі транслюється через посередника 
(технічні засоби комунікації або інша особа) або 
особисто автором (артикуляція або демонстрація). 
На четвертому етапі повідомлення досягає отри-
мувача, який його декодує (читає, переглядає, 
прослуховує), щоб зрозуміти базову ідею (думку), 
яка була закладена автором повідомлення. Надіс-
лану ідею отримувач обробляє та формує власне 
судження з цього приводу у вигляді певної ідеї. На 
цьому процес лінійної комунікації закінчується.

Якщо отримувач інформації має намір відреа-
гувати на повідомлення, він на основі отриманої 
ідеї спрямовує свою думку до автора, застосовуючи 
той самий механізм. Отримувач кодує свою думку, 
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транслює її, потім відбувається її декодування та 
сприйняття. Це циклічна модель комунікації, яка 
передбачає взаємний обмін інформацією, у процесі 
якого учасники комунікації поступово змінюють 
ролі автора та отримувача повідомлення.

Базовою методологічною основою сучасних ін-
фор маційних протистоянь є маніпуляція – засіб 
психологічного впливу, що застосовується задля 
прихованого проникнення у психіку жертв з метою 
занесення цілей, бажань, намірів, ставлення або 
настанов маніпулятора [2, 59]. Фактично, це 
приховане управління людьми та їх поведінкою.

Традиційним базовим інструментом інформацій-
ного протистояння є медіа, які здійснюють посе-
редницьку функцію з трансляції ідей та думок 
у вигляді конкретних меседжів між автором 
повідомлення та отримувачем. Медіа розуміють як 
канали та засоби зберігання, передачі й подання 
інформації або даних [3, 168]. Фактично, до медіа 
можна зарахувати будь-який інформаційний носій, 
який виконує означені функції. Водночас існує ще 
таке поняття, як мас-медіа, яке іноді ототожнюють 
з поняттям медіа. Втім мас-медіа мають дещо 
конкретніші обриси й визначаються як технології 
та засоби трансляції інформації від конкретного 
джерела на широку аудиторію, яка обмежується 
певним інформаційним полем, в якому ці мас-медіа 
діють [3, 126].

Типові мас-медіа поділяють на кілька груп за 
специфікою функціонування [3, 168]: 

- друкована преса (газети, журнали, бюлетені 
та ін.);

- аудіовізуальні (радіо, телебачення, інтернет);
- інформаційні служби (агенції, прес-служби, 

прес-бюро, центри громадських зв’язків тощо);
- рекламно-інформаційні носії (зовнішня рекла-

ма, візуальна реклама та ін.);
- засоби маскультури (кіно, театри, концерти та 

ін.).
За регіональним розповсюдженням мас-медіа 

поділяють на [3, 168]:
- транснаціональні (на міждержавному рівні);
- національні (в межах певного державного 

утворення);
- регіональні (окрема територіально-адмініст-

ративна зона);
- місцеві (прив’язані до конкретної місцевості – 

місто, район, село або окрема організація).
Основними сферами застосування сучасної ін-

формаційної війни є: політична, дипломатична, 
військова, фінансово-економічна. Інформаційні про-
ти стояння в цих сферах за структурою вигля дають 
як циклічний або лінійний обмін інформацією, яка 
може/має спричинити певну шкоду отримувачу, 
а автору надати певну перевагу. Саме в цьому і 
полягає сутність сучасної інформаційної війни.

У контексті досліджуваної базової теорії основ-
ними напрямами є: інформаційна війна, психо ло-

гічна війна, гібридна війна, кібервійна.
Провідні профільні фахівці (С. Кара-

Мурза, Г. Почепцов, В. Крисько та ін.) поняття 
«інформаційна війна» та «психологічна війна» 
ототожнюють, застосовуючи інтегроване поняття 
«інформаційно-психологічна війна». За таким під-
ходом, останню можна подати як сукупність форм, 
методів та засобів впливу на людей з метою зміни 
їх психологічних характеристик, а також групових 
норм, масових настроїв, суспільної свідомості в 
цілому в бажаному напрямі [2, 37].

За своєю сутністю інформаційно-психологічна 
діяльність може мати конструктивний або деструк-
тивний характер. У першому випадку, головною 
метою є посилення політичної, психологічної та 
інших складових частин буття суспільства. У 
другому, метою конфлікту є формування дестабі-
лізаційної ситуації в цілому, створення та підтримка 
окремих центрів дестабілізації [2, 41].

Типова інформаційно-психологічна війна роз-
гор тається для досягнення таких цілей [2, 35]:

- запобігання можливому воєнному конфліктові;
- ослаблення морального духу особового складу 

збройних сил і цивільного населення супротивника;
- примус супротивника до відмови від участі в 

бойових діях;
- створення переваг на певних напрямах 

конфлікту;
- впровадження в суспільну та індивідуальну 

свідомість ворожих, шкідливих ідей і поглядів;
- ослаблення патріотичних переконань і націо-

нальних традицій;
- поширення деструктивних настроїв щодо мо-

бі лізаційних процесів та бажання населення захи-
щати свою країну;

- залякування власного населення, створюючи 
образ ворога;

- залякування супротивника власним потенціалом 
(військовим, економічним, політичним).

Методи ведення інформаційних війн зазнають 
змін внаслідок розвитку нових інформаційно ко му-
нікаційних технологій. Це приводить до необхідності 
їх відносної хронологічної класифікації. Нині 
виділяється їх два покоління.

До першого покоління інформаційних конфлік-
тів можна зарахувати такі методи [4]:

- вогневе придушення (у воєнний час) елементів 
інфраструктури державного та військового управ-
ління; 

- ведення радіоелектронної боротьби; 
- одержання розвідувальної інформації шляхом 

перехоплення й розшифровки інформаційних по-
токів; 

- здійснення несанкціонованого доступу до ін-
формаційних ресурсів з подальшою їх фальси фі-
кацією чи викраденням; 

- масове подання в інформаційних каналах 
супротивника чи глобальних мережах дезінформації 
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для впливу на особи, які приймають рішення; 
- одержання інформації від перехоплення від-

критих джерел інформації.
До інформаційних війн другого покоління від-

носиться [4]:
- створення системи бездуховності й амора-

льності, негативного ставлення до культурної 
спадщини супротивника; 

- маніпулювання суспільною свідомістю соціаль-
них груп населення країни з метою створення 
політичної напруженості та хаосу; 

- дестабілізація політичних відносин між пар-
тіями, об’єднаннями й рухами з метою провокації 
конфліктів, розпалювання недовіри, підозрілості, 
загострення політичної боротьби, провокування 
репресій проти опозиції і навіть громадянської 
війни; 

- зниження рівня інформаційного забезпечення 
органів влади й управління, інспірація помилкових 
управлінських рішень; 

- дезінформація населення про роботу державних 
органів, підрив їх авторитету, дискредитація 
органів управління; 

- підрив міжнародного авторитету держави, 
співробітництва з іншими країнами; 

- нанесення збитку життєво важливим інтересам 
держав у політичній, економічній, оборонній та 
інших сферах. 

Провідне значення в теорії, методології та 
методиці ведення сучасних інформаційних війн 
посідає поняття гібридна війна. Таку війну можна 
визначити як засіб протистояння, який поєднує 
в собі комплекс різноманітних інструментів полі-
тичного, економічного, військового та ідеологічного 
характеру.

Іноді для визначення цього явища застосовують 
такі терміни, як асиметрична війна. Це визначення 
підкреслює та визначає нетрадиційний, специфіч-
ний, креативний характер протистояння, яке від-
бувається за допомогою нестандартних комбінованих 
стратегії і тактики ведення конфлікту. Під час 
такої війни ресурси та характер дій супротивників 
відрізняються один від одного. Головна мета – 
шляхом певної концентрації компенсувати недостат-
ність ресурсів і можливостей однієї зі сторін або 
отримати суттєву перевагу в конкретному напрямку 
в рамках конфлікту.

Полем застосування інструментів гібридної/
асиметричної війни є: населення конфліктної зони, 
тилове населення, міжнародна спільнота.

Формат ведення такого виду війни: 
1) громадські заворушення – акції громадської 

непокори, демонстрації, блокування, вуличні зітк-
нення;

2) повстання – відкритий військовий виступ 
проти офіційної влади;

3) партизанський рух – прихований збройний 
опір офіційній владі;

4) тероризм – організація та здійснення гучних 
вбивств, підривання транспортних засобів, споруд, 
місць масових соціальних контактів; 

5) громадянська війна – воєнні дії між 
прихильниками різних ідеологічних, територіа ль-
них або національних груп у межах однієї держави.

Здобутком ХХ ст. стало виникнення нового 
формату інформаційнокомунікаційних протистоянь, 
який дістав назву кібервійна. Останню розу міють 
як боротьбу сторін на рівні програмного забез-
печення шляхом видобування закритої інфор мації 
та виведення з ладу програмно-апаратних засобів 
супротивника з метою здобуття суттєвих переваг в 
економічних, політичних та воєнних протистояннях 
[2, 38].

Головними дійовими особами в такій війні є 
спеціальні фахівці: хакери (ті, що видобувають 
інформацію) та кракери (ті, що псують програмно-
апаратні засоби).

У форматі кібервійни визначаються такі види 
діяльності [2, с. 38]:

1) вандалізм – псування інтернет-сторінок, зміна 
змісту негативними або пропагандистськими ма те-
ріалами;

2) пропаганда – поширення звернень, що закли-
кають до певних дій, або розміщення відповідної 
інформації на чужих інтернет-майданчиках;

3) збирання інформації – зламування сторінок 
приватних осіб або окремих організацій для 
отримання закритої інформації;

4) втручання в роботу програмно-апаратного 
забез печення – dDoss атаки на комп’ютери, що 
ви ко нують адміністративно-контрольні функції у 
державних, громадських, військових та комерцій-
них організаціях;

5) атаки на мережеву інфраструктуру – напад 
на комп’ютери, що контролюють життєдіяльність 
міст, зокрема телефонних ліній, водопостачання, 
електропостачання, пожежної безпеки, транспорт-
ного сполучення та ін. 

З появою інтернет-технологій web 2.0 
формується новий напрям інформаційних конф-
лік тів – мережева війна. Це поняття, на нашу 
думку, містить таке визначення, як інформаційно-
комунікаційне протистояння в форматі офлайн та 
онлайн мережевих структур.

Типовими офлайн-мережевими структурами 
вважаються організації або тимчасові/ситуативні 
об’єднання індивідів на основі спільної діяльності 
або загальних інтересів.

До онлайн-мережевих структур належать 
інтернет-ресурси формату WEB 2.0 – віртуальні 
соціальні мережі (ВKoнтакте, Facebook та ін.).

За специфікою та цільовим охопленням інфор-
маційні конфлікти розгортаються у п’яти про-
сторових площинах: глобальна, міжнаціональна, 
міжгрупова, міжособистісна, внутрішньоосо бис-
тісна [2, 39].
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Курбан О. В. Сучасні інформаційні війни у соціальних онлайн мережах

Глобальний простір інформаційних конфліктів 
має планетарний масштаб і певною мірою 
збігається з такими поняттями, як ноосфера або 
інфосфера Землі. Маючи планетарні масштаби, цей 
простір у реалізації інформаційних технологічних 
процесів збігається з поняттям «глобального села» 
за Г. М. Мак-Люєном. Це явище геополітичного 
порядку уособлює в собі все те, що має значення 
для загальної історії людства. Конфлікти такого 
масштабу відбувались у часи «холодної війни» – 
протистояння США і СРСР та їх союзників. Нині 
спостерігаємо розгортання подібних процесів у 
протистоянні США та Російської Федерації. 

Міжнаціональний простір у форматі 
міждержавних та міжнаціональних конфліктів  
також належить до геополітичних процесів, хо ча 
вже регіонального рівня. Такі конфлікти відбу-
ваються постійно, іноді навіть між державами, що 
перебувають у дружніх стосунках, пов’язаних сер-
йозними взаємовигідними економічними інтересами.

Міжгруповий простір узагальнює соціальні, 
міжетнічні, міжконфесійні, професійні сутички, 
що набувають внутрішньополітичного забарвлення 
[2, 41]. Зазвичай такі протистояння відбуваються 
всередині держави / суспільства внаслідок певних 
політичних, економічних або соціальних криз, коли 
інтереси різних соціальних груп перетинаються у 
деструктивному річищі.

Міжособистісний простір об’єднує конфлікти 
серед представників певних соціальних груп, 
усередині яких виникають напружені стосунки 
внаслідок певних розбіжностей щодо поглядів на 
певні процеси або явища та шляхи подальшого 
розвитку.

Внутрішньоособистісний простір передбачає 
відтворення у психіці людини безлічі внут-
рішніх ідеологічних конфліктів, що мають назву 
когнітивний дисонанс [2, 40]. Таке явище є 
наслідком потужних атак на індивідуальність лю-
дини, метою яких є знищення стабільних світо гляд-
них систем, морально-етичних норм, політичних та 
економічних уподобань.

Головним форматом здійснення інформаційних 
протистоянь є інформаційна зброя або інформаційна 
атака. Їх розуміють як здійснення тимчасового або 
остаточного виведення з ладу систем та підрозділів 
супротивника, що відповідають за процеси 
управ ління та інформування [2, 35]. При цьому 
інформаційна зброя є контентом, а атака – процесом 
донесення зазначеного контенту до конкретних 
адресатів.

Головною метою інформаційної атаки є отриман-
ня суттєвих переваг у реальному воєнному, еко-
номічному або політичному протистояннях [2, 36].

Специфіка ведення інформаційних війн як в 
онлайн-мережах, так і в реальному житті має чітку 
методичну основу – маніпулятивні технології, 
які дозволяють дивитися на одні речі з різних 

боків, формуючи іноді діаметрально протилежні 
значення. 

За сутністю маніпуляція масовою свідомістю 
є одним із засобів панування та тиску на волю 
людей шляхом інформаційного впливу [2, с. 34]. 
У такому разі здійснюється атака на психічні 
структури людини з метою зміни суджень, думок, 
мотивації. Це робиться цілеспрямовано, на користь 
того, хто здійснює цей вплив.

Найбільш поширеними маніпулятивними прийо-
мами є:

1. Емоційна маніпуляція – надання повідом-
ленню ознак гніву, пихи, радості, розпачу та інших 
емоційних рис.

2. Мовчання та приховування – надання непов-
ної інформації, замовчування окремих фактів та 
обставин, іноді демонстративне ухилення від спіл-
кування для надання більшої ваги повідомленню 
або автору.

3. Маніпуляція любов’ю – демонстрація спів-
розмовнику або отримувачам інформаційного пові-
домлення відчуття закоханості або щонайменше 
зацікавленості.

4. Маніпуляція надією – висловлення у по-
відомленні натяків та сподівань на покращення 
ситуації або позитивні перспективи.

5. Маніпуляція іронією та сарказмом – при-
ниження, висміювання думки або позиції отри-
мувача інформації або співрозмовника.

6. Маніпуляція із зміщенням акцентів – 
перенесення уваги співрозмовника або отримувачів 
інформації з головного об’єкта на другорядні 
шляхом актуалізації останніх.

7. Психологічне айкідо – надання певної 
інформації з подальшим нівелюванням негативних 
аспектів повідомлення. 

8. Завуальовані команди та пропозиції – 
трансляція повідомлень з імперативним змістом, 
який підштовхує до певних рішень або дій.

9. Відсторонення від обговорення або зміщення 
дискусії – переведення розмови на інші питання 
у разі слабкої власної позиції або необхідності 
виведення на інші теми.

10. Атака питаннями – виведення співрозмовника 
з рівноваги або відволікання уваги від первинного 
питання. 

У багатьох випадках при транслюванні інфор-
маційного повідомлення застосовують кілька мані-
пу лятивних прийомів одночасно. Технологія стає 
інтегрованою, а її ефективність зростає в рази. 
Саме така інтегрованість є головною озна кою 
інформаційно-психологічних війн другого поко-
ління та важливою складовою частиною сучасних 
гібридних та асиметричних війн.

Ще більшої ефективності набувають пов’язані 
між собою окремі інформаційні операції, які 
утворюють тривалу інформаційну кампанію. Як 
наслідок, ефект від застосування маніпулятивних 
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технологій стає більш тривалим та концентрованим.
Особливо вразливими для всіх зазначених тех-

нологій є соціальні об’єднання з певними групо ви-
ми комплексами. Наприклад, нацистська ідео логія 
Гітлера та його поплічників дуже вдало лягла на 
ґрунт тотального незадоволення німців резу льта та-
ми Першої світової війни та їх прагнення до ре-
ваншу. Народженню та поширенню в Росії ідеології 
так званого «русского мира» також сприяли реван-
шистські бажання російського суспільства, яке пра-
г нуло повернення могутності держави часів СРСР.

Зазначимо, що такі технології є так само небез-
печними, як і зброя масового знищення, й мають 
бути офіційно прирівняні до неї аби визнавати і 
визначати міру відповідальності щодо її прак-
тичного застосування. Наслідки від їх використання 
у певних конфліктних ситуаціях впливають не 
тільки на безпосередніх учасників, а й на наступні 
покоління. 

Висновки. Підсумовуючи, маємо зазначити, що 
формування базової теорії інформаційної мережевої 
онлайн війни є складним та перспективним зав-
данням. На жаль, на теперішній момент єдиної, 
загально визнаної концепції немає. Тому кожний 
фахівець у процесі дослідження формує власну 
концепцію, спираючись на розробки попередників. 
Зокрема в нашому випадку пропонуємо сегментацію 
методологічних та теоретичних матеріалів на три 
блоки: інформаційна війна, інтернет-технології та 
соціальні мережі (онлайн та офлайн). Саме поєд-
нання таких основ дає можливість більш-менш 
вдало систематизувати наявну практику та проана-
лізувати отримані матеріали. За основні положення 
взято ключові поняття та інструменти за зна чених 
сегментів.

У перспективі необхідно відпрацювати запропо-
новані теоретичні положення щодо більш широкого 
їх узгодження з прикладними матеріалами.
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УДК 007:316.658

Умови, механізми та чинники впливу ЗМК 
на трансформацію ментальності суспільства

Стаття присвячена дослідженню філософського, культурологічного та 
психологічного аспектів впливу ЗМК на ментальність суспільства. Розкрито 
сутність понять «ментальність» та «менталітет», визначено суб’єкт, функ-
ціональні одиниці та набір «ментальних операцій» як на рівні індивіда, так і 
суспільства в цілому.

Узагальнено набір інструментів впливу ЗМК (телебачення, друковані мас-
медіа, інтернет) на структуру ментальності. Розглянуто передумови та чин-
ники впливу на формування таких видів ментальності: традиційна, кризисна, 
інноваційна та постінноваційна. Визначено напрям трансформації менталь-
ності в глобалізованому медіапросторі під впливом індустріалізації, глобаліза-
ції, модернізації, інформатизації. 

Ключові слова: менталітет; засоби масової комунікації (ЗМК); засоби 
масової інформації (ЗМІ); глобалізація; соціальна модернізація, інформатиза-
ція; трансформація ментальності.

Зубарєва М. А., 
канд. наук із соц. ком.

The article investigates the philosophical, cultural and psychological aspects 
of mass media influence on mentality of the society. It defines the essence of the 
concepts “mentation” and “mentality”, the subject, functional unit and a set of 
“mental operations” both at the level of an individual and the society as a whole.

It summarizes the toolset of mass media influence on the problems and mentation 
structure (television, print media, Internet). The preconditions and factors of 
influence on formation of such mentation types as traditional, crisis, innovation 
and post-innovation mentation are studied.

It determines the direction of transformation in the mentation of globalized media 
environment under the influence of industrialization, globalization, modernization 
and informatization.

Keywords: mentality; mass communication media (MCM); mass media (MM); 
globalization; social modernization; computerization; mental transformation.

Zubarieva Mariia,
Candidate of Sciences 
on Social Communicaitons 

Статья посвящена исследованию философского, культурологического и пси-
хологического аспектов влияния СМК на ментальность общества. Раскрыта 
сущность понятий «ментальность» и «менталитет», определены субъект, 
функциональные единицы и набор «ментальных операций» как на уровне инди-
вида, так и общества в целом.

Обобщен набор инструментов влияния СМК (телевидение, печатные 
СМИ, интернет) на проблемы и структуру ментальности. Рассмотрены 
предпосылки и факторы влияния на формирование таких видов ментальности: 
традиционная, кризисная, инновационная и постинновационная ментальность. 
Определено направление трансформации ментальности в глобальном медиа-
пространстве под влиянием индустриализации, глобализации, модернизации, 
информатизации.

Ключевые слова: менталитет, средства массовой ком муникации (СМК), 
средства массовой информации (СМИ), глобализация, социальная модерниза-
ция, информатизация, трансформация ментальности.

Зубарева М. А.,
канд. наук по соц. ком.

Conditions, mechanisms and factors of mass media influence 
on transformation of society’s mentality

Условия, механизмы и факторы влияния СМК 
на трансформацию ментальности общества
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ступ. Розвиток масової культури й комуні-
кації відбувається паралельно, беручи свій 

початок за часів виникнення масового суспільства 
й масової людини. Масова комунікація вплетена 
в тканину сучасного суспільства, в його економі-
ку, політику і культуру, охоплює крос-культурні 
міжгрупові й міжособистісні відносини. Модер-
нізація засобів масової комунікації, яка відбувається 
в глобалізованому медіапросторі, зумовлює зрос-
тання впливу на всі сфери життєдіяльності су-
спільства, зокрема і на те, як саме здатен мислити 
окремий індивід. Це стосується його духовного 
складу розуму, способу мислення, світосприйняття, 
світовідчуття тощо. Одним словом – ментальності.

Модернізація є тим механізмом, який дає 
змогу традиційним суспільствам перейти в розряд 
індустріальних, а індустріальним суспільствам – у 
сучасні інформаційні. Модернізація, що забезпечує 
перехід до сучасного суспільства країн так званого 
«третього світу», здійснюється за допомогою ЗМК 
через «ліквідацію недорозвиненості» суспільства 
за західним типом. Основний шлях, який тут вико-
ристовується, – це індустріалізація. Таким чином, 
модернізація, індустріалізація, глобалізація справ-
ляють неабиякий вплив на ЗМК, а ті, своєю чергою, 
формують «вектор думок» індивіда, його менталь-
ність під потрібним ракурсом, його картину світу.

Сьогодні в суспільстві відбувається зміна фун-
даментальних світоглядних і дослідних уявлень 
про роль способів сприйняття й мислення людей в 
площині трансформації ментальності суспільства. 
Формуючи картину світу, створюючи образи, на-
пов нені новими сенсами й ракурсами, у сучасному 
суспільстві набуває значення особлива комунікація – 
масова. Масова комунікація стає найважли ві шою 
формою взаємодії в суспільстві, а її вплив зда тен 
трансформувати ментальність будь-якого народу.

Теоретичне підґрунтя. У наукових дослідженнях 
з етно- та соціопсихології вивчається вплив на 
індивідуальну й групову поведінку людини, визна-
чається відмінність ментальності від інших пси-
хічних феноменів (С. Лур’є, В. Кочеткова, В. Тро-
химова, П. Гуревич, І. Кондакова, О. Скрипченко, 
О. Лозова). Багато дослідів стосувались проблеми 
структури ментальності (Ж. Ле Гофф, Н. Луман, 
У. Рау льф, В. Соснін, А. Токвіль, Е. Фромм, 
М. Фуко, К. Юнг). При цьому окремі аспекти 
трансформації соціально-психологічних характе-
рис тик ментальності розглядалися латентно та пока-
зані лише в таких напрямах, як зміни цінностей, 
категорій уявлень про світ та ідентичності соціа-
льних груп. Акцентувалась увага на проблемі зміни 
соціальних уявлень про ментальність.

Дослідження соціальних комунікацій у площині 
трансформації ментальності суспільства здійснено 
з позиції маніпулюючого впливу ЗМК (Жан Бод-
рійяр, Д. Брайант, С. Кара-Мурза, Р. Інглхарт, 

С. Томпсон, Е. Тоффлер). Простежується деяка 
закономірність у тому, що сучасна масова комуні-
кація характеризується дедалі більшим інформацій-
ним перевантаженням. Причому ця інформація 
нерегулярна, невизначена, неорганізована. Незва-
жаю чи на величезну кількість інформації, людина 
залишається самотньою серед цього потоку, їй 
потрібне «інформаційне живлення» ззовні. 

Слід зазначити, що загальних міркувань про 
ментальність у науковій літературі достатня кіль-
кість, а конструктивних фундаментальних ідей що-
до методології вивчення ментальності в площині 
її трансформації під впливом ЗМК практично 
немає. Залишається малорозробленим питання 
особливостей переходу від одних типів ментальності 
до інших під впливом сучасних модернізованих та 
глобалізованих ЗМК.

Мета статті – дослідити вплив ЗМК на 
«вектор» трансформації ментальності суспільства.

Завдання статті:
- розкрити сутність понять «ментальність» та 

«менталітет» через призму філософського, культу-
ро логічного та психологічного знання;

- узагальнити набір інструментів впливу ЗМК 
на проблеми та структуру ментальності;

- визначити напрям трансформації ментальності 
в глобалізованому медіапросторі під впливом ін-
дустріалізації, глобалізації, модернізації, інформа-
тизації.

Результати дослідження. Термін «ментальність» 
пов’язаний з ім’ям американського вченого філо-
софа Р. Емерсона, який досліджував метафізичне 
значення душі як основи цінностей та істин інди-
віда. Згодом було виділено елементи примітивної 
мента льності, яка належала більше до архаїчного 
етапу суспільства й протиставлялася розвиненим 
народам.

Ментальність та менталітет, визначаючи зага-
льну духовно-культурну налаштованість, зазвичай 
пов’язують з цілісною сукупністю думок, вірувань, 
відповідної картину світу. Ментальність зміцнює 
єдність культурної традиції будь-якого суспільства 
незалежно від ступеня його розвитку. Але чим 
вищий ступінь розвитку суспільства, тим вищий 
його потенціал інтелектуальної компетентності, 
тим вищий рівень його менталізації (проникнення 
змісту культури у свідомість індивіда) у межах 
научення, інтеріоризації, соціалізації.

Узагальнюючи міркування тих дослідників, які 
вивчали проблеми структури ментальності (Ж. Ле 
Гофф, Н. Луман, У. Раульф, Е. Фромм, М. Фуко 
та ін.), зазначимо, що суб’єктом ментальності є 
індивід, а сама ментальність складається з функ-
ціональних одиниць (образів, уявлень, настанов, 
цінностей) і ментальних операцій (способу класи-
фікації, способу міркування й аргументації, спів-
відношення рефлексії і саморефлексії та ін.), 

В
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Зубарєва М. А. Умови, механізми та чинники впливу ЗМК на трансформацію ментальності суспільства

об’єднуючи в собі свідоме й несвідоме. У загальному 
розумінні менталітет являє собою активно діюче 
онтологічне ядро свідомості суспільства, систему 
парадигмальних і ціннісних національно-культур-
них архетипів, що проявляються в сукупності 
соціокультурних сенсів і стереотипів. Концептуа-
льна соціологічна модель менталітету в структур-
ному плані містить: а) парадигмальні архетипи 
(общинність, широта душі, прагнення до крайно-
щів) як інваріантні підстави й абсолюти цінніс-
ної свідомості й народної ментальності; б) націо-
нально-культурні архетипи (духовність, правда/
справедливість, державність) як ціннісні орієнти-
ри, домінанти і соціальні норми, якими визначаю ться 
колективні уявлення про належне; в) соціокуль-
турні сенси й стереотипи (ідеї, ідеологеми, міфо-
логеми, переконання, доктрини) як цілісна свідо-
мість суспільства, яке визначається його базисними 
архетипами.

Значення та роль масової комунікації в 
сучасному суспільстві визначаються специфічними 
обставинами, а сам процес інформаційної комуні-
кації, за Н. Луман, полягає у такому: привернення 
уваги до інформації; використання механізмів та 
прийомів для її сприйняття та потрібної інтерпретації; 
збереження в пам’яті для використання [1, 12]. На 
кожному з цих рівнів можуть використовуватися 
необхідні маніпулятивні прийоми, навіть такі, які 
здатні спотворювати інформацію, але в потрібному 
для ініціатора напрямі. 

Деякі філософи соціального напряму (А. Воско-
бой ников, А. Горєлов, В. Лавриненко, Н. Луман, 
В. Титов та ін.) у своїх працях наголошували на змінах у 
ментальності суспільства, зумовлених по ширенням 
масової комунікації у світі під впливом глобалізації. 
Крім значного поширення ЗМК, у взаємо дії всіх 
медіакомунікацій – мови, медіапоширення (мова, 
писемність, книгодрукування, електронні медіа) 
від бувається конденсація того, що можна назвати 
одним загальним поняттям – ментальна культура. 
Комунікація, особливо масова, стає найважливішою 
формою взаємодії в суспільстві, ядром формування 
ментальної культури, як інструменту світоглядної 
системи. При цьому ядро ментального простору 
охоп лює неповторні зміни значень, сенсів і цін-
ностей, укладених у ментальності в певному куль-
турному просторі й часі. Під впливом ЗМК самі 
конфігурації, а також поєднання різних елементів 
ментальності відповідають уже певному образу 
світу й способу життя. У процесі трансформації 
ментальності відбуваються зміни параметрів, коор-
динат і самого ментального простору.

Не можна не погодитися з Ж. Бодрійяром, 
який справедливо констатував, що сьогоднішня 
ера ЗМК – це свого роду кінець внутрішньої 
інтимності, це гіперреальність, яка ставить межі 
людському існуванню. Сучасна людина тепер 
нібито «чистий екран» для всіляких мережевих 

маніпуляційних впливів над свідомістю [2, 126 ]. 
Сьогоднішні модернізовані під впливом глоба-

лізації ЗМК – один з інструментів для впливу 
на умонастрої, свідомість суспільства. Такий 
вплив дає змогу досягти поставлених цілей за 
допомогою правильно поставлених завдань. 
Людина, що поглинає інформацію із ЗМК, погли-
нає й ті оцінки, які їй навіюються інструментами 
пропаганди. Створений культурний продукт зазви -
чай адаптується до споживача (його життєвого 
досвіду, його переконань, соціальної групи то-
що) та подається до споживання у вигляді «інте-
лектуального чізбургера», готового до вжитку.

На думку Р. Інглхарта і К. Вельцеля, про-
цес модернізації має нелінійний характер, харак-
теризує нескінченний рух в одному напрямі та має 
«точки перегину», коли головний напрям еволюції 
змінюється. У результаті модернізація про хо дить 
кілька етапів, кожен з яких приводить до ха-
рактерних для нього змін у світогляді людей, їх 
ментальності [3, 17]. Можна стверджувати, що 
економічний розвиток є каталізатором руху сучас-
них суспільств – від традиційних цінностей до 
секулярно-раціональних; від цінностей виживання 
до цінностей самовираження. До категорії тра ди-
ційних цінностей належать релігія, сім’я, повага до 
влади, абсолютні стандарти, соціальний конфор-
мізм, згода, надається перевага відкритим політич-
ним конфліктам; до категорії секулярно-раціо на-
льних – раціональна поведінка, досягнення успіху, 
перевага світської держави та суспільства, низька 
роль релігії. Наприклад, для України, з одного 
боку, характерні цінності, які тяжіють до полюсу 
виживання, а з іншого – раціона лістичні, як у 
Німеччині, Норвегії і Данії. До країн із яскраво 
виявленими традиційними цінностями належать 
США, Ірландія, країни Латинської Америки, Індія.

Модель трансформації ментальності полягає 
в тому, що зміна зовнішніх умов приводить до 
заміщення в ядрі ментальності традиційних зна чень, 
сенсів на інноваційні та переструктуровані системи 
цінностей. У результаті чого формуються інші 
характеристики, змінюється спрямованість ти пів 
ментальності. У процесі трансформації мента льнос-
ті утворюються нові форми: на рівні надсистем, 
підсистем, нові форми співбуття, інші ціннісно-зміс-
тові поєднання, соціально-психологічні характе-
рис тики ментальності, а також прийняття або 
неприйняття змін суспільством. Включаючись у 
подальшу регуляцію системи ментальності, новоут-
во рення сприяють самоорганізації суспільства. 
Поширення цінностей самовираження перетворює 
процес модернізації в процес людського розвитку, 
що підвищує ступінь індивідуальної свободи й 
розширює спектр вибору [9].

Слушною є думка Воскобойникова А. Е.: 
«….ЗМК звертаються не тільки до людських 
базових свідомих процесів, але і до підсвідомості, 
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тим самим заражуючи свідомість, змушуючи її 
бути «солідарною» з іншими членами суспільства; 
переконуючи, змушуючи наслідувати» [5, 103].

Відмітними рисами контакту суспільства із ЗМК 
є зменшення рефлексивності й деіндивідуалізація 
аудиторії. Це відбувається засобами навіювання, що, 
своєю чергою, здійснюється на основі внутрішньої 
настанови «людини-маси», яка має некритичну 
ментальність та живе на основі наслідування 
(лю дина маси демонструє солідарність з іншими 
членами суспільства) [4, 103]. У результаті такої 
«обробки» свідомого та підсвідомого відбувається 
накидання потрібних норм, цінностей і стереотипів 
суспільству. І особливо важлива та дійова роль у 
цьому процесі відводиться телебаченню. 

Телебачення впливає оперативно, образно, ство-
рює «ефект присутності», «ефект особистого спіл-
кування», «ілюзію контакту і швидкого зворотного 
зв’язку», адже телевізійними ведучими застосовую-
ться прийоми діалогічності, довірливості. Телеба-
чення створює фіктивну реальність. «Око» теле-
камери, фіксуючи одні події і нефіксуючи інші, 
фабрикує «псевдоподії», усуває з події правду. 
Телебачення «усуває рампу» – ту лінію, яка в 
театрі відокремлює реальне життя від створеної 
фантазією художника вистави. Цим телебачення 
робить людину психологічно беззахисною перед 
інформацією з екрана. Екран стає «співрозмов-
ником», а сам монітор надає «заколисуючого 
ефекту». При цьому в такі поняття, як «вільне 
суспільство», «демократія», «національна самосві-
домість», «національна ідентичність», «народо-
владдя», «суверенітет», «економічна свобода» або 
«фінансова свобода», вкладається новий зміст. І з 
цим новим змістом вони безперешкодно входять у 
свідомість людей.

Нині ЗМІ легко змінюють сенс слів і правила гри 
залежно від кон’юнктури. Політичні евфемізми, 
що маскують справжній зміст явищ, створюються 
за допомогою спеціальних термінів. Це спеціальні 
слова, в принципі, мають точний сенс. Але ауди-
торія різко розділяється на тих, хто знає точне 
значення терміна, і на тих, хто не знає. Проте 
терміни мають магічний вплив на свідомість, несучи 
на собі відбиток авторитету науки. Наприклад, 
«однополярний світ – диктат», «афроамериканець – 
(замість негр)», «наведення порядку – вакуум 
безпеки», «масові хвилювання – заворушення», 
«міжетнічний конфлікт – війна», «гуманітарна ка-
тастрофа – наслідки геноциду», «непопулярні за-

ходи – соціальна реформа», «антикорупційні дії – 
податкові санкції», «керована демократія – вибір 
громадян» тощо.

Е. Тоффлер, розмірковуючи про вплив інфор-
маційних та рекламних засобів інформації на 
суспільство справедливо звертає увагу на те, що 
ЗМІ навмисно апелюють до емоцій та почуттів 
отримувача інформації [6]. Це відбивається на 

різних сферах життя: економіці, політиці, релігії 
тощо. Можна припустити, що ментальність суспі-
льства трансформується з урахуванням «Я-потреб» 
індивіда в іншу площину, з одного стану в інший, 
наприклад, з антикризовим чи інноваційним типом 
мислення.

Увійшовши в структуру індивідуальної свідо-
мос ті, «правильне» векторне сприйняття досить 
легко виявляється доступним рефлексії. Буденна 
свідомість не проходить повз феномени ментальності, 
не помічаючи їх. «Людина маси» значною мірою 
формується заданою моделлю економіки, політики, 
культури тощо, а стимулюється – медіаіндустрією, 
що використовує західні соціальні технології у 
вигляді спрощення сенсів, тобто одновекторного 
розуміння контекстуального змісту; підгонки 
інформаційних даних під потрібні смаки й 
комплекси суспільства; адаптованості ззовні 
привабливих накинутих ідей і «загальнолюдських» 
цінностей; безальтернативності тверджень і 
суджень накинутого повторення у вигляді ефекту 
сублімації.

В багатих постіндустріальних суспільствах спо-
стерігаються значні відмінності між поколіннями, 
це проявляється зокрема у сприйнятті телебачення: 
молоді наголошують на секулярно-раціональних 
цінностях і цінностях самовираження порівняно 
з представниками старших вікових груп. Мен-
тальність молодих людей ніби «губка», яка все 
поглинає. Особливо якщо ця інформація надходить 
з мережі інтернет. Тож не дивно, що в сучасному 
світі імпліцитно наявна небезпека виникнення 
масової маргінальності, якій може бути властива 
кримінальна спрямованість мислення. Змінювана 
ментальність впливає і на мислення індивіда з 
глибинки, ментальність якого теж формується під 
впливом медіаіндустрії. 

ЗМК здатні служити різним політичним цілям і 
ідеалам. Вони можуть просвіщати людей, розвивати 
в них почуття власної гідності, прагнення до свободи 
й соціальної справедливості, сприяти компетентній 
участі в політичних процесах, збагачувати особис-
тість, але можуть і духовно поневолювати, дезін-
формувати й залякувати, розпалювати масову 
ненависть, сіяти недовіру і страх. 

Концепціям «золотого мільярда» (С. М. Кара-
Мурза; «золотий мільярд» або «ситий мільярд» 
споживає левову частку всіх ресурсів на планеті), 
«гуманітарних інтервенцій» (Кофі Аннан; засто-
сування військової сили проти іноземної держа-
ви), «монополярного світу» (Пол Кеннеді; «бага-
тополюсний або мультиполярний світ» так само, 
як і однополярность, і глобалізація орієнтується 
на побудову більш досконалого, справедливого, 
гармонійного і щасливого суспільства) – необхідно 
протиставляти діалог цивілізацій, ментальностей і 
культур, що відображається в ідеології «відкритого 
суспільства».
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Світова спільнота все більше усвідомлює 
недостатність, неповноту стратегій розвитку, що 
орієнтуються на суто економічні й технократичні 
критерії. Стає очевидним, що інноваційна модель 
суспільства, побудованого на економіці знань, буде 
продуктивною й стійкою, якщо зможе спертися 
на другий базисний елемент розвитку – цінності 
культури, підтримка і розвиток яких покликані 
забезпечити трансформацію ментальності в істин-
но правильному річищі. Саме сучасні ЗМК є 
головним способом передачі культурної інформації 
й актуалізації культурного потенціалу суспільства. 
На шляхах взаємної інтеграції з’являється єдиний 
духовний простір – національне культурно-ос-
вітнє, громадянське суспільство. У цьому сенсі 
ментальність віддзеркалює рівень становлення 
громадянської, національної, професійної самосві-
до мості, виховання почуття рідної культури, при-
роди, рідної мови, рідної історії; реалізується 
через тріаду способів пізнання світу і людини: 
раціонально-логічного, емоційно-образного і прові-
денціально-аксіологічного. Тісний зв’язок між 
тероризмом та ЗМІ, про який говорить Ж. Бод-
рійяр є своєрідним симбіозом, де одна сторона 
отримує необхідне інформаційне супроводження 
своєї діяльності, а інша – інформаційні приводи й 
інтерес публіки, що дає змогу говорити нині про 
особливу форму тероризму – медіатероризм [2, 19].

Завдяки цифровій революції виникає нова га-
лузь стратегії внутрішньої і зовнішньої політики – 
інформаційна стратегія. У її межах необхідно 
зазначити ноополітику як нову форму політичного 
керівництва, метод реалізації зовнішньої політики 
в інформаційну епоху, коли, на відміну від грубої 
сили, ідеї, моральні цінності й закони поширюються 
за допомогою так званої «м’якої сили» через но-
осферу – кіберпростір й інфосферу, що включає 
кіберпростір і засоби масової інформації. При цьо-
му важливо зазначити і негативний вплив, який 
здійснюється на ментальність. Так, за допомогою 
інформаційної зброї нового покоління може ство-
рюватися атмосфера бездуховності й аморальності, 
негативне ставлення до культурної спадщини; ма-
ніпулювання суспільною свідомістю й політичною 
орієнтацією соціальних груп населення з метою 
створення політичної напруженості й хаосу; де-
ста білізація політичних відносин між суспільст-
вом різних держав з метою провокації конфліктів, 
взаємознищення; провокування соціальних полі-
тич них і релігійних зіткнень тощо; спеціально 
налаштована загальна дезінформація населення. Як 
результат, трансформація ментальності суспільства 
відбувається під впливом жорсткого тотального 
інформаційного пресингу. Підриваються духовно-
моральні цінності, соціальні та громадянські пози-
ції, культурно-естетичні цінності тощо. Цим зумов-
лена необхідність вироблення адекватного «мента-
льного інструментарію» міжнаціональної взаємодії 

з метою мінімізації глобалізаційних ризиків для 
цивілізаційної безпеки взагалі. 

Можна говорити про формування інтернет-суб-
культури, що володіє практично повним набором 
необхідних ознак: власною мовою, внутрішньою 
ієрархією, набором усталених ідей, складових 
світоглядних позицій членів субкультури, певними 
етичними нормами. Дія цієї субкультури – 
моделювання прообразу нової ментальної культури. 

Не можна залишити поза увагою і вплив 
інструментів інтернету на ментальність індивіда та 
суспільства, зокрема на розумові здібності й психіку, 
спосіб мислення та волевиявлення, здатність 
протистояти асоціальним діям та дратівливості, 
здатність аргументовано формувати свою позицію 
в контексті будь-якого крос-культурного діалогу, 
будувати свою глобальну «економіку знань» тощо.

Так, наприклад, нині такий інструмент, як e-
mail, з одного боку, дає змогу зберігати ліси, які 
раніше вирубувалися для підтримки величезної кі-
лькості ділового листування, а з іншого – є ефек-
тивною системою психологічного звикання, якому 
піддається людина. Facebook уже є не стільки 
засобом продуктивної комунікації, скільки засо-
бом відвертої самореклами, що викликає в інших 
користувачів роздратування й спотворене уявлен-
ня про дійсність, ознаки депресії і зниження 
самооцінки. А репостами і ретвітами мережі Twitter 
краще, ніж радість, огида або смуток, розходиться 
саме гнів. Узагалі з розвитком соціальних мереж 
спілкування як таке піднялося на зовсім інший 
рівень. Тепер, не встаючи з крісла, можна управляти 
величезною кількістю людей і влаштовувати не 
тільки мирні флешмоби, а й терористичні акти. А 
при вивченні реакції деяких активних користувачів 
на брак можливості бути в «он-лайні» дослідники 
знайшли риси, схожі з кокаїновою або героїновою 
залежністю [7]. 

Інтернет-спілкування з огляду на свою доступ-
ність і брак будь-яких стримуючих факторів часто 
провокує людину на прояв гірших її якостей. 
Адже велика кількість специфічного контенту, на-
приклад, відеороликів, що містять жорстокі й 
шокуючі сцени, негативно позначається на праг-
ненні користувача співчувати, відчувати позитивні 
емоції. Ігрові терміни, абревіатури, жаргон і сленг 
онлайн-ігор – все це також впливає на ментальність 
людей, на формування їх культурних, ідеологічних, 
релігійних цінностей, політичного мислення, де 
пропонується висловити свою позицію, залишити 
при владі або позбутися її тощо. У гравців бракує 
часу на листування під час гри, у зв’язку з чим, 
вони скорочують багато слів (графа, кач, молока, 
акк, альт, го), а також придумують способи 
обходу всіляких мат-фільтрів в іграх (данун, 
сцуконах, бла, пшолнах, епта). Усі ці слова 
швидко розлітаються по форумам, переходять від 
гри до гри і стають у результаті повсякденними 
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висловами, які завдяки своїй стислості, ємності 
й виразності набувають характеру мема 
(поширеного в інтернетах словечка або фразочки). 
Наприклад, «баня» – вона ж бан, відлучення від 
гри адміністрацією людини, «читер / читер» – 
нечесний гравець, який використовує чіти (обманні 
коди), «емка» – американська штурмова гвинтівка 
M16, «хилер» – лікар, частіше жрець, персонаж, 
який спеціалізується на лікуванні інших гравців, 
«флуд» – нісенітниця, яка не належить до заданої 
теми, «павнер / повер» –хороший, досвідчений 
гравець, «танк / Tank» – персонаж з високим 
рівнем здоров’я і захисту, «вайп» – термін, що 
означає загибель всієї групи при спробі винести 
боса, «заточити» – поліпшити характеристики 
предмета тощо [8]. Але цікавішим є те, що всі 
скорочені слова з ігор досить часто переносяться й 
у сферу реального життя. У ментальність індивіда 
непомітно від нього вплітаються нові думки, нові 
стратегії, нова культура сприйняття картини світу.

Очевидно, що ядро ментального простору вклю-
чає в себе неповторні зміни значень, сенсів і цінностей, 
укладених у ментальності в певному культурно-
інформаційному просторі, трансформується від 
часів формування суспільства. Сьогоднішня модер-
ні зована ментальність суспільства пройшла через 
призму модернізації ЗМК та ЗМІ. А трансформа-
ційне ядро ментальності, зберігши деякі раніше 
набуті властивості, йде нерозривно із сьогоднішніми 
змінами в механізмах, технологіях, інструментах 
впливу ЗМК на суспільство й елементи його сві-
домості. З’являються такі види ментальності, як 
традиційна, кризисна, інноваційна та постінно ва-
ційна ментальність.

Висновки. У статті зроблено спробу узагальнити 
досвід філософських, культурологічних та психо-
логічних досліджень соціальних комунікацій у 
площині трансформації ментальності суспільства. 
З’ясовано вплив ЗМК на «вектор» трансформації 
ментальності суспільства, зокрема на його соціа-
льно-психологічний настрій, уявлення про полі-
тич ну та ідеологічну реальність, соціальні грома-
дянські та релігійно-естетичні позиції, культуру 
інтерактивного мислення тощо.

Зважаючи на те, що основою зміни ментальних 
порядків є зміна способів мислення, особливостей 
комунікації, можна з упевненістю зазначити, що з 
суто наукової точки зору, повноцінної і закінченої 
теорії багатополярного модернізованого світу моде-
лювання ідеальної ментальності (шаблонного здо-
рового глузду) суспільства сьогодні не існує. Адже 
є окремий індивід, а сама ментальність суспільства 
складається з функціональних одиниць менталь-
ності окремого індивіда. «Хиткість» ціннісних 
орієнтацій викликає «ефект лавини».

Узагальнення різних дискусійних підходів до 
впливу ЗМК на ментальність дає підстави вважати, 
що поєднання деякої стабільності (в образі світу), 

колективізму (в образі життя) і залежності (в 
комунікації) передбачає традиційну ментальність. 
Поєднання залежності –  у комунікації, активності – 
у способі життя й нестабільності –  в образі світу 
відрізняє перехідну (кризову) ментальність. Поєд-
нання нестабільності (в образі світу), індивідуалізму 
(у способі життя) і незалежності (у комунікації) 
викликає інноваційну ментальність. З’єднання 
неза лежності (у комунікації), пасивності (в образі 
життя) і стабільності (в образі світу) породжує 
постінноваційну ментальність, яка може перейти 
до традиційної за наявності певних культурно-
історичних умов та чинників впливу на неї.
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Influence censorship of dissident communication in Soviet Ukraine

УДК 070.13(477)“196/198”(045)

Вплив цензури на дисидентську комунікацію 
в Радянській Україні

У статті досліджено вплив цензури на дисидентську комунікацію в Ра-
дянській Україні. Дослідження проводилися на широкій базі архівних джерел 
та наукових праць закордонних і вітчизняних учених. Творчу спадщину дис-
идентів досліджено науковцями з різних галузей знань, зокрема журналісти-
кознавства, літературознавства, історії.

Ключові слова: цензура; дисидентська комунікація; самвидав; ідея; аль-
теративне джерело інформації; свобода слова.
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The article deals with investigation of influence of censorship on dissent 
communication in the Soviet Ukraine. The researches were conducted on the 
basis of rich archival sources and scientific works of foreign and domestic 
scientists. The creative heritage of dissidents is investigated in different fields 
of sciences, in particular, in journalism, literary criticisms, history. 

Keywords: censorship; dissent communication; samvydav; idea; alterative 
source of information; freedom of speech.

Melnykova Olena, 
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Статья посвящена исследованию влияния цензуры на диссидентскую 
коммуникацию в Советской Украине. Исследования проводились на широкой 
базе архивных источников и научных трудов зарубежных и отечественных 
ученых. Творческое наследие диссидентов изучается в различных областях 
науки, в частности, в области журналистики, литературной критики, ис-
тории.
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идея; альтернативный источник информации; свобода слова.
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Влияние цензуры на диссидентскую коммуникацию вСоветской Украине

ступ. Представники дисидентського руху в 
Радянській Україні виступали за права лю-

дини, свободу слова, соціальну справедливість. Вони 
заперечували традиційну домінантну культуру та 
поширювали інші види мистецтв (театр абсурду, 
авангардизм у мистецтві, поширення західної рок- 
та поп-музики, жанр «антироману»). 

Керівництво тоталітарної країни прагнуло одно-
рідних потоків інформації, щоб створити відчуття 
правди в ієрархічному суспільстві. У період «хру-
щовської відлиги» почали просотуватися відомості 
про права й свободи людини в країнах Заходу. Для 
блокування альтернативних джерел інформації 
керівництво СРСР використовувало різні методи 

боротьби з дисидентами як у фізичному, так й в 
інформаційному аспектах. 

Критики й публіцисти (Є. Сверстюк, І. Світлич-
ний, І. Дзюба, В. Чорновіл) у своїх оцінках творів не 
користувалися марксистсько-ленінським методом. 
І вже в 60-х рр. XX ст. їх матеріали перестали дру-
кувати в таких виданнях, як «Вітчизна», «Дніпро», 
«Літературна Україна», «Друг читача», а згодом  
вла да використовувала такі заходи, як звільнення 
з місця роботи, обшуки інтелігенції, вилучення со-
тень примірників самвидаву та друкарських ма ши-
нок. Таким чином, під тиском цензури дисиденти 
пішли у самвидав, передавали повідомлення про пе-
реслідування, арешти, репресії проти представників 

В

© Мельникова О. С., 2016
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української інтелігенції на радіо «Свобода», 
«Голос Америки», до агентства «Рейтер», преси 
країн Західної Європи та США. «Тут була не 
просто додаткова інформація, а інформація, яка 
базувалася на іншій моделі світу, яка перебувала в 
конфлікті з домінантною моделлю» [1, 388–389].

Захист української мови та культури, боротьба за 
громадянські свободи й права, національна по літика 
СРСР були основними темами самвидаву. Усні 
виступи, промови, доповіді дисидентів з’яв лялися в 
рукописах, фотовідбитках, магнітофон ному записі. 
Також стали популярними протестні звер нення, 
клопотання, заяви, відкриті листи як «усний» 
самвидав. Публіцистика існувала у вигляді право-
за хисних документів, самвидавних книжок І. Дзюби 
«Інтернаціоналізм чи русифікація?», В. Чор новола 
«Лихо з розуму (портрети 20 «зло чинців»)», «Пра-
восуддя чи рецидиви терору?», «Хроніка таборових 
буднів», Є. Сверстюка «З приводу процесу над По-
гружальським», полемічних есеїв («Серед снігів», 
«Хроніка опору», «Мойсей і Датан») В. Мороза.

Для боротьби з дисидентами як альтернативними 
медіалюдьми було ухвалено Закон «Про кримі-
на льну відповідальність за державні злочини» 
та ст. 62 Карного кодексу «Про антирадянську 
агітацію і пропаганду». Від кінця 50-х до початку 
90-х рр. XX ст. до кримінальної відповідальності в 
УРСР було притягнуто 719 осіб [2, 189].

Самвидав відображає методи інформаційної бо-
ро тьби між українськими дисидентами та праців-
никами КДБ. Часто автори самвидаву виступали з 
марксистсько-ленінських позицій, що відповідало 
їх світогляду та масовій аудиторії читачів. Тому в 
публіцистиці дисидентів часто трапляються поси-
лання на Конституцію СРСР, роботи В. Леніна, 
К. Маркса та Ф. Енгельса. Вони активно використо-
вували цитування офіційних документів, історичні 
приклади з метою отримати умови для національного 
відродження, самостійності, а потім – незалежності 
України. 

З середини 60-х рр. автори самвидаву перестали 
використовувати псевдоніми або анонімність, поча-
ли ставити підписи під власними роботами. Розуміючи 
небезпеку для себе та для своєї родини, вони праг-
нули дієвості та ефективності своєї нелегальної ін-
формаційної діяльності. Основна частина матеріалів 
самвидаву оформлювалась у вигляді петицій, звер-
нень, скарг, протестів, прохань, повідомлень, заяв 
до офіційних інстанцій (уряд, прокуратура, генера-
льний секретар КПРС та ін.). Тут висвітлювалися 
питання прав політичних в’язнів, мови, культури, ос-
віти, свобод громадян, національного відродження. 

Питання ролі альтернативних джерел інфор-
мації в суспільному житті є актуальним, адже воно 
уможливлює знаходження відповіді на такі питання: 
значення альтернативних потоків інформації в 
державі та суспільстві, їх вплив на культуру, зміну 
системи цінностей, ідей та протистояння цензурі; 

ролі людини як медіа та проблеми розширення 
кола одержувачів альтернативної інформації.

Теоретичне підґрунтя. Дисидентську комуніка-
цію як форму інакодумства досліджували науковці 
з різних галузей знань: історії, філософії, літе рату-
рознавства, мовознавства, психології, суспільство-
знавства, політології, культурології, журналісти-
ко знавства. Проблему цензури й інакодумства 
розгля дали А. Грамши, Г. Лукач, Т. Адорно, 
М. Хор кхаймер, Г. Маркузе, Р. Барт, М. Фуко, 
Р. Мертон, А. Турен, Е. Ноель-Нойман, Х. Арендт, 
Ю. Хабермас, А. Гоулднер, С. Давидов, І. Сус-
лов. Історики також приділяли увагу комунікації в 
контексті дисидентського руху: Л. Алексєєва, 
І. Майст ренко, І. Клейнер, Б. Кравченко, І. Ли-
сяк-Рудни цький, В. Баран, Ю. Зайцев, Г. Касья нов, 
А. Русна ченко, О. Бажан, Б. Захаров, В. Дере-
вінський. Самвидавну активність досліджували 
А. Блюм, О. Струкова, С. Ушакін, О. Обертас, 
вплив іноземних радіопередач та їх «глушіння» – 
Т. Горяєва, І. Утєхін, Е. Фінкельштейн, особли-
вості альтернативних медіа – Л. Тимофєєва, 
О. Струкова, І. Брага, С. Гришина.

Проте є потреба розглянути дисидентську кому-
нікацію в державі та суспільстві на прикладі УРСР. 
Об’єктом є провідні самвидавні видання 
(«Український вісник», «Євшан-зілля», «Пороги», 
«Кафедра»), що друкували інформа ційні повідом-
лен ня, публіцистичні виступи, правозахисні доку-
менти, а також доповідні записки спецповідомлень 
та інформацій КДБ (з архіву СБУ). Відповідно, 
предметом дослідження є вплив цензури на диси-
дентську комунікацію як альтер нативне джерело 
інформації в Радянській Україні (60–80-ті рр.).

Метою дослідження є визначення впливу цен-
зури на дисидентську комунікацію в українському 
радянському суспільстві. Поставлена мета перед-
бачає розв’язання таких завдань:

- дослідити умови створення та функціонування 
дисидентської комунікації;

- розглянути зв’язки між авторами самвидаву 
та представниками панівної влади, працівниками 
спецслужби (КДБ);

- проаналізувати прийоми і форми створення та 
передачі інформації дисидентами.

Методи дослідження. Методологічною основою 
дослідження є використання якісних методів жур на-
лістикознавства (історичний, біографічний, бібліо-
графічний, аналіз документів). 

Результати дослідження. Цензура в Радянській 
Україні мала ідеологічний характер і контролювала 
зміст і поширення інформації з метою обмеження 
й недопущення антирадянських ідей. Проте диси-
денти відстоювали свої переконання та погляди в 
самвидаві та створювали визвольний Рух опору. 
Політбюро ЦК КПРС у грудні 1971 р. розпочало 
кампанію проти самвидаву з метою зруйнувати 
його інфраструктуру. 
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Самвидав виник у тоталітарній державі як 
альтернативне культурно-політичне явище, адже 
існував у культурній, політичній, філософській, 
духовній, літературній сферах. Закордонна преса 
друкувала його видання, дисидентські тексти лу-
нали в передачах радіо «Свобода», «Голос Америки» 
[3, 20]. Така підтримка негативно сприймалася 
владними структурами, адже в цей період розгор-
талася «холодна війна» між СРСР та США. Тому 
російський вчений С. Кара-Мурза вважає, що 
дисидентська комунікація вплинула й на результат 
«холодної війни», і на розвал Радянського Союзу. 
«Дисиденти були «тіньовою» частиною цієї системи, 
вони працювали на контрастах, у нових жанрах, 
як «творча меншість», – але вони використовували 
інфраструктуру офіційної системи» [4]. Вплив 
дисидентів не варто недооцінювати, оскільки згідно 
з теорією «спіралі мовчання» німецької дослідниці 
Е. Ноель-Нойман, інформація самвидаву поширю-
валася не тільки за допомогою «голосів» радіо 
Заходу, а й серед представників інтелігенції, які 
продовжували нести ідеї в маси.

Фактори, які вплинули на формування дисидент-
ського руху в УРСР: внутрішні переконання, які 
з’являлися в результаті сімейних чи дружніх обго-
ворень, західна підтримка, тиск радянської системи, 
робота КДБ зі створення власних агентів у цьому 
середовищі [1, 385]. Обговорення соціально-полі-
тич них проблем перейшло в приватно-публічну 
сферу, де й зародилося дисидентство як соціальне 
явище.

Перш за все, відбувалася боротьба ідеологій. «Ми 
повинні говорити тут скоріше про комунікацій ні, а 
не інформаційні удари, оскільки рівнем зіткнення 
весь час обиралися об’єкти рівня побу тового 
спілкування. Для СРСР знаковою стала фра за про 
кухонні розмови, яка підкреслювала невідповідність 
офіційного і неофіційного спілкування лю дей. Ку-
хонні розмови були правдою, а газета – ні. Саме 
кухня стала місцем вільного обміну думками» [5].

На думку О. Обертаса, український самвидав 
60-х–80-х рр. мав кілька етапів. Наприкінці 50-х – 
на початку 60-х рр. переважно набули популярності 
художні, мемуарні твори, епістолярії, промови, лис-
ти-звернення тощо. У період 1963–1965 рр. «ус-
ний» самвидав поширював неофіційну інформацію. 
Власне йдеться не тільки про «кухонні розмови», 
чутки, а й виступи, доповіді, промови шістдесят-
ни ків, що з’являлися у вигляді рукописів, фото-
відбитків, магнітофонного запису («магнітіздат»). 
Наприклад, це промови на забороненому вечорі 
Лесі Українки в Парку культури (1963), виступ 
О. Гончара на своєму ювілейному вечорі (1963), 
виступи І. Дзюби, В. Стуса та В. Чорновола на 
прем’єрі фільму С. Параджанова «Тіні забутихпред-
ків» у кінотеатрі «Україна» з приводу політичних 
арештів (1965) тощо. «Ці виступи не мали сканда-
льного характеру, оскільки лунали у своєму зна-

йомому» середовищі або були «напівофі цій ними» – 
відбувалися за згоди владних структур» [2, 112]. 

У Радянському Союзі не всі виступи дисиден-
тів заборонялися, хоча відбувалися масові арешти 
української інтелігенції. Третій етап існування сам-
видаву (1965–1972) як провідної форми альтерна-
тив ної культури відбувся, коли почалися арешти 
авторів, видавців, організаторів, розповсюджувачів 
самвидавних видань. Усі отримали строки позбав-
лення волі за ст. 62 ч.1 КК УРСР (антирадянська 
агітація та пропаганда). Після «хрущовської від-
лиги» з приходом до влади Леоніда Брежнєва 
частина української інтелігенції стала співпрацю-
ва ти з владними структурами, а інша частина про-
довжувала протистояти тоталітарному режимові. 
У цей час набирають обертів національно-виз-
вольний та правозахисний рухи в Україні. Ще 
одна особливість дисидентів Радянської України, 
створення осередків (наприклад, Клуб Творчої 
Молоді), де виникав та існував свій інформаційний 
простір, в якому наголошувалось на проблемах, що 
не висвітлювалися офіційною пресою, та героях 
самвидавних творів (репресовані, політичні в’язні, 
заборонені автори). 

Так «Справа Добоша» стала причиною другої 
хвилі арештів дисидентів 12 січня 1972 р. За даними 
КДБ, бельгійський студент Я. Добош брав участь 
у розповсюдженні самвидавних творів, зокрема 
провідного журналу «Український вісник». Водно-
час працівники КДБ знаходять у З. Франко, онуки 
І. Франка, твори самвидаву. Під цим впливом 
вона написала відкритого листа до «Радянської 
України», де відмовилася від дисидентських ідей. 
Наступним кроком за сценарієм КДБ дала інтерв’ю 
на телебаченні. У свою чергу, проводилася прес-
конференція з Я. Добошем, де він дав відповідь 
провідним радянським виданням, що засуджують 
діяльність дисидентів [3].

Через деякий час студента випустили на волю, 
проте потрапили за грати І. Дзюба, В. Чорновіл 
та ін. Також «провокаторські свідчення дає на за-
арештованих і допитуваних студентка КДУ, україн-
ка з Чехо-Славаччини Ганна Коцурова» [6, 777], яка 
передавала до США самвидавні видання та тво ри. 
Дії КДБ у межах справи «Блок» всередині руху 
дисидентів ламали інформаційні потоки, що не да-
вало змогу поширювати альтернативну інформацію 
та створювати нові тексти популярним авторам 
самвидаву.

У другій половині 80-х рр. розпочалася про-
па гандистська кампанія влади проти видань. На-
приклад, газета «Вечірній Київ» надрукувала статтю 
О. Швеця «Театр тіней…» 19 жовтня 1987 р., спря-
мовану проти Українського культурологічного клубу 
та «Українського вісника». Матеріал було пере-
дру ковано газетами «Вільна Україна» і «Львовская 
правда». Серію наклепів, спрямовану проти «Ук-
раїн ського вісника», очолив друкований орган ЦК 
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КПУ «Радянська Україна». У матеріалі «Інтерв’ю 
з-під поли» за 13 листопада 1987 р. було викорис-
тано вилучене в американської журналістки М. Ко-
ломієць під час її від’їзду з СРСР відеоінтерв’ю з 
членами редколегії «Українського вісника» В. Чор-
новолом та М. Горинем [7, 36–37]. Наприклад, стаття 
В. Чорновола «Сили застою на позвах з правдою» 
(УВ. – 1987. – № 9. – С. 133) є оглядом офіційної 
преси, яка продовжувала нападати на нелегальний 
журнал «Український вісник». В. Чор но віл аргу-
мен тував своє бачення на ціо нального пи тання й 
критикував телевізійників, які тенденційно транс-
лювали частини з цього інтер в’ю. Офіційна преса 
провела інформаційну кампа нію, спрямовану проти 
цих двох дисидентів, у ви гляді листів трудящих 
у радянській пресі, на зборах, організованих 
обкомом. 

Висновки. Отже, під впливом цензури, тоталь-
ного державного контролю, суспільства, організації 
різноманітних кіл інакодумців у республіках Радян-
ського Союзу, в УРСР створюється дисидентський 
рух, який функціонує за допомогою альтернативних 
каналів та джерел комунікації. Обговорення, ди ску-
сії, інформування, організація нелегальних заходів 
відбувалися в певному середовищі інтелігентів, то-
му не набувало широкого розголосу. Дисидентську 
комунікацію владні структури не тільки намага-
лися ізолювати, а й поширювали негативну інфор-
мацію про представників «незгодної» інтелігенції, 
провокували на публічне зречення від антирадян-
ських ідей, писали резонансні тексти від імені 
дисидентів. Крім цих методів, використовували 
ре пресії, арешти, заслання, звільнення з роботи 
тощо. Як тільки збільшувався контроль та цензу-
ра в Радянській Україні, то набирав обертів 
дисидентський рух, удосконалювалися конспіратив-
ні методи передачі та поширення інформації. Хоч 
існує думка, що так званий Рух опору не був 
масовим, його вплив оцінюють сучасні історики, 
філософи, соціологи як потужний, що допоміг 
привести СРСР до розвалу та сприяв перемозі 
США в інформаційній та психологічній війнах.

Список літератури

1. Почепцов Г. Від Facebook’у і гламуру до WikiLeaks: 
медіакомунікації / Г. Почепцов. – К.: Спадщина, 
2012. – 464 с.

2. Обертас О. Український самвидав: літературна 
критика та публіцистика (1960-ті – початок 1970-х 
років) : моногр. / О. Обертас; передм. М. Коцюбинської; 
післям. О. Зінкевича. – К.: Смолоскип, 2010. – 300 с.

3. Дело с подлинниками докладных записок спец-
сообщений и информаций (возврат из ЦК КПУ) // 
ГДА СБУ. – Ф. 16. – Оп. 3 (1975). – Пор.7. – Арк. 
300 – 307.

4. Кара-Мурза С. Евреи. Диссиденты. Еврокому-
нисты / С. Г. Кара-Мурза. – М., 2002. – Режим доступу: 
http://www.kara-murza.ru/books/evrei/evrei_
content.htm.

5. Почепцов Г. Г. Холодна війна – і вчора, і сьогодні – 
як системний обмін комунікативними ударами / Г. Г. По-
чепцов. – Режим доступу: http://www.telekritika.ua/
daidzhest/2011-08-12/64981.

6. Чорновіл В. Твори: у 10 т. – Т. 3. / упоряд. Вален-
тина Чорновіл; передм. М. Косів. – К.: Смолоскип, 
2006. – 976 с.

7. Деревінський В. На гребені боротьби. Діяльність 
В’я чеслава Чорновола у другій половині 1980-х рр. : 
моногр. / Василь Деревінський. – К.: УВС ім. Ю. Липи, 
2010. – 220 с.

References

1. Pocheptsov, H. A. (2012), From Facebook and 
Glamor to WikiLeaks: Mediacommunications, Spadshchy-
na, Kyiv, 464 p.

2. Obertas, O. (2010), Ukrainian Samizdat: Literary of 
Criticism and Journalism (1960 - Early 1970s): a Mono-
graph, Smoloskyp, Kyiv, 300 p.

3. State Archives of Security Service of Ukraine, F. 16, 
Op. 3 (1975), Por.7, “A case on the scripts of memos of 
special reports and information notes (return from the 
Cent ral Committee of Communist Party of Ukraine)”, 
pp. 300 - 307.

4. Kara-Murza, S. (2002),  Jews. Dissidents. Eurocom-
munists, Moscow, Algoritm.

5. Pocheptsov, H. H. (2011), “Cold war - yesterday and 
today - as systematic exchange of communication blows”, 
available at: http://www.telekritika.ua/daidzhest/2011- 
08-12/64981.

6. Chornovil, V. (2006), Works: in 10 Volumes, Smo-
loskyp, Kyiv, vol. 3, 976 p.

7. Derevinskyi, V. (2010), On the Crest of Struggle. 
Chornovil’s Activities in the Second Half of the 1980s.: 
a Monograph,  UVS im. Yu. Lypy,  220 p.



102

Ін
ф

ор
м
а
ц
ій

н
е 

су
сп

іл
ьс

т
во

. 
В

и
п
у
ск

 2
3.

 2
01

6.
 (

сі
че

н
ь-

че
р
ве

н
ь)

Game and its impact on a person’s behavior

УДК 070.13(477)“196/198”(045)

Гра та її вплив на поведінку людини

У статті розглянуто визначення, типології та характеристики впливу 
гри на поведінку людини в історичній діахронії. На основі контент-аналізу 
ключових семантичних одиниць, використаних дослідниками для визначення 
гри, запропоновано узагальнюючу дефініцію.
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The article deals with definition, typology and characteristics of  game`s 
impact  on a person’s behavior in a historical diachrony. It was suggested a 
generalizing definition based on the content analysis of key semantic units used 
by the researchers for determining the game.
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В статье рассмотрены определения, типологии и харак теристики 
влияния игры на поведение человека в исторической диахронии. На основе 
контент-анализа ключевых семантических единиц, использованных 
исследователями для определения игры, предложено обобщающую дефи-
ницию.

Ключевые слова: игра; действие; поведение; архаичная форма; игровые 
механики.

Безчотникова А. О.,
аспирантка

ступ. Явище «гри» є одним з найстаріших ви-
дів людської діяльності. Згадки про цей 

феномен знаходимо в Біблії, індійських Ведах, 
творах Платона, Арістотеля та Геракліта. Причи-
нами популярності гри цікавилися вчені таких 
галузей знань, як культурологія, філософія, ант-
ропологія, психологія, педагогіка, математика та 
ін. Проте, незважаючи на значну кількість праць, 
присвячених природі, побудові та типології гри, 
вона все ще залишається маловивченою в кому-
нікативному аспекті. Саме інформаційне століття 
актуалізувало застосування гри, ігрових механік та 
технік у галузі соціальних комунікацій.

Важливість гри в житті людини була описана 
в дослідженнях різних епох, згадки про це явище 
мали переважно фрагментарний та розрізнений 
характер. Лише в XIX ст. почали з’являтися перші 
наукові теорії гри. Гра є міждисциплінарним об’єк-
том і тільки завдяки комплексній методології та 
врахуванню міждисциплінарного підходу можна 
осягнути генезу цього явища та специфіку його 
застосування в галузі соціальних комунікацій. 

Мета статті – проаналізувати визначення, 
типо логії та вплив гри на поведінку людини в між-
дисциплінарному аспекті за рахунок вирішення 
таких завдань: описати теоретичні концепції гри в 
історичній діахронії; порівняти визначення, типо-
ло гії та оцінку впливу гри на людину в різних 
галу зях знань; провести контент-аналіз ключових 
семантичних одиниць визначення гри й дати уза-
гальнюючу дефініцію. 

Методи дослідження. У статті використано 
описовий, порівняльно-історичний, історико-типо-
ло гіч ний, аналітико-синтетичний та метод контент-
аналізу. 

Теоретичне підґрунтя. Одним з перших, хто 
виявив вплив гри на психофізіологічний стан 
людини був Платон [1]. Його висновки суттєво 
вплинули на подальші теоретичні напрацювання 
філософів різних епох. У діалогах «Протагор», 
«Горгій», «Кратіл», «Тімей», «Політик», «Закони» 
поняття «гра» згадується більше ста разів. При 
цьому в одному ряду автор перераховує гру на 
музичних інструментах, сприт ність та змагання в 

В
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людській силі, дитячі ігри. Як слушно зауважує 
Д. Курдибайло, «навряд чи варто говорити про 
особливе вчення Платона про гру, скоріше можна 
вести мову про його ставлення до гри, про те, які 
риси ігрової поведінки його зацікавлюють» [2, 1]. 
Платон виділяв:

1. Гру на музичному інструменті та танці.
2. Художню гру, яка дає людині можливість 

творчо проявити себе, до таких ігор автор 
зараховував поезію, театр та інші ігри, які 
зосереджуються на емоційній сфері.

3. Гру-змагання.
4. Гру логіки. На думку Платона, ігри логіки є 

підґрунтям алгебри, геометрії, астрономії, грамати-
ки, філософії. Вони абстрактні й виникли внаслідок 
бажання людини краще пізнати світ через гру.

5. Священну гру: жертвоприношення, свята, хо-
ро води та под. Таку гру наділяють сакральністю.

Базуючись на твердженнях Платона, можна 
зробити висновок, що саме він розумів під грою: 
гра – це природне для людини явище, яке є 
прагненням до істини, що виражається через 
непередбачувані, творчі дії за певними правилами 
без серйозного сенсу. Філософ вважав, що гра є 
дією, найбільш притаманною людині, хоча індивід 
виступає несамостійним та є швидше «іграшкою 
Бога», ніж гравцем. Важливий висновок Платона 
міститься в роботі «Держава». Вчений стверджує, 
що все життя ідеальної держави у найвищій точці 
повинно бути священною грою, всі громадяни 
залучені до належних кожному ігор [1]. Платон 
наголошує на значенні правил та підкоряння ним 
для ідеальної держави. Отже, Платон вбачає в грі 
сакральну основу держави. 

Арістотель у своїй роботі «Політика» висловлює 
досить скептичне ставлення до гри, вважаючи, що 
використання гри як дозвілля може призвести 
до гри як мети життя, бо дуже тривалий час вва-
жалося, що гра можлива лише заради себе самої. 
Концептуально уявлення Арістотеля про гру не дуже 
відрізняється від платонівського й акцентує увагу 
на слідуванні правилам. Серед рис, притаманних 
грі, він, протиставляючи гру роботі, називає: 
відпочинок та заспокоєння душі. На відміну від 
Платона, Арістотель вважав гру непридатною для 
освіти, посилаючись на те, що освітній процес 
повинен бути пов’язаний зі смутком.

У «бронзовому віці» гра як культурний феномен 
зазнає розпаду, зберігаючи своє існування в таких 
формах, як ритуали, святкові ігри на честь богів, 
гладіаторські бої. Ставлення до гри як до марного 
витрачання часу зберігалося і протягом усього 
середньовіччя. Причиною цього було ставлення 
церкви до ігор, яка в грі бачила «сатанинську 
сутність» та язичництво. На думку пієтистів та 
схоластів, ігри варто було взагалі заборонити. І 
лише в епоху Ренесансу, завдяки таким вченим, 
як Ф. Рабле, Ж. Ж. Руссо, Й. Г. Песталоцци 

ставиться питання про практичне значення гри. 
Загальні положення ігрової теорії були описані 

Ф. Шиллером у роботі «Листи про естетичне 
виховання людини», який приділяв велику увагу 
естетичній природі гри, так само, як і Гайдеггер, 
він бачив у грі виявлення характеристик людини та 
її свободи загалом. Він порівнював гру з красою та 
надавав їй величних рис, стверджуючи, що людина 
повною мірою людина, тільки коли вона грає. 
Так само, як і Платон, Шиллер визнає свободу 
й невимушеність гри, проте за його версією лише 
гра розкриває двосторонню сутність людини – 
матеріальну та духовну [3].

Велику увагу вчені XIX-XX ст. приділяли 
питанням виникнення гри та її популярності. Саме 
в цей час сформувалися чотири основні концепції:

1. Теорія надлишку нервових сил, яка нале-
жить англійському філософу Спенсеру. На думку 
Спенсера, гра значуща тільки тим, що дає змогу 
вивільнити надлишок енергії, притаманної твари-
нам з високим рівнем організації та людині. Спен-
сер стверджує, що ігри людей є проявом інстинктів, 
спрямованих на успіх у «боротьбі за існування», 
спричиняють «ідеальне задоволення» цих інстинк-
тів і здійснюються задля цього задоволення.

2. Теорія інстинктивності, функції вправи в грі, 
тренування інстинктів. Особливої популярності 
на бу ла теорія тренування швейцарського вченого 
К. Гросса, який вважав ігри школою життя. Гра, 
за Гроссом, вічна школа поведінки.

3. Теорія рекапітуляції і антиципації. Американ-
ський психолог, педагог Г. С. Хол висунув ідею 
рекапітуляції (скороченого повторення етапів роз-
вит ку людства) у дитячих іграх. Гра, на думку 
прихильників цієї теорії, допомагає долати інстинк-
ти минулого, ставати більш цивілізованими. Ці 
дослідники сприймають гру та ігрову атрибутику як 
відтворення способу життя, культових церемоній 
далеких предків.

4. Теорія антиципації майбутнього в дитячій грі. 
Прихильники цієї теорії вважають, що ігри у хлоп-
чиків і дівчат різні, оскільки зумовлені життєвою 
роллю, яка на них чекає. Тимчасові аспекти ігрової 
діяльності вивчав О. Газман. Прихильники цієї 
теорії намагаються довести, що ігри передбачають 
майбутнє, але працюють на сьогодення. 

Нині існує філософія відеоігор, або людологія 
(лудологія, ігрологія – від грец. ludo – граю, logos – 
знання), яка вивчає відеоігри в міждисциплінарному 
аспекті та розглядає комп’ютерну гру, як набір 
правил, яким вона підпорядковується. Незважаючи 
на те, що людологія є офіційною наукою, вона 
не має свого методу пізнання гри або чіткого 
формулювання, що саме є відеогра. Вагомий внесок 
у людологію зробив Е. Аарсет, опублікувавши 
свою роботу «Кібертекст: перспективи ергодичної 
літератури» (1997). Його висновки повністю змі-
нили наратологічний підхід до вивчення відеоігор, 
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давши зрозуміти, що правила важливіші за 
наратив. Серед учених, які вивчають ігри саме в 
такому аспекті, варто зазначити Джула Еспера 
та його роботу «Напівреальність» (2005), де він 
розглядає двосторонню природу комп’ютерної гри, 
зазначаючи її реальні правила, реальну перемогу 
чи поразку однак у нереальному вигаданому 
світі. Незважаючи на те, що Д. Еспер розглядає 
лише відеоігри, під якими він розуміє всі ігри на 
персональному комп’ютері, а саме: консолі, аркади 
та будь-які цифрові ігри, очевидно, що вони 
підкоряються тим самим законам, що і звичайні 
ігри. Д. Еспер визначає важливе значення правил 
у грі та зазначає, що гравець контактує, перш за 
все, саме з ними.

1. Дослідження гри у культурологічному 
аспекті. Й. Хейзінга в роботі «Людина, що грає» 
(1938) розглядає вплив гри на розвиток культури 
людства та, доповнюючи Платона, зазначає в грі такі 
риси: наявність просторово-часової замкненості; 
структурна впорядкованість; «реальність» ігрових 
предметів; повторюваність та варіативність; пере-
живання напруги та наснаги; чіткі правила та межі 
(магічне коло); наявність ризику.

Й. Хейзінга вважав, що гра старша за культуру, 
а сама культура є формою гри, створеної радісною 
та задоволеною ігровим процесом людиною. Роз-
виваючи ідеї Платона, Й. Хейзінга твердив, що 
поезія, музика, право, мова, знання мають ігрову 
сутність. Людина завжди мала здатність і схиль-
ність переводити у форми ігрової поведінки всі 
аспекти свого життя, тобто автор розуміє під грою 
структурну основу діяльності людини. Вчений на-
го лошує, що культура все ще хоче, щоб її «гра-
ли», – за взаємною згодою щодо певних правил. 
Взаємозв’язок гри та культури, на думку дослідника, 
потрібно шукати у вищих формах соціальної гри, 
там, де вона проходить в упорядкованих діях групи 
або спільноти, або двох груп, які протистоять одна 
одній. Гра поодинці корисна для культури лише 
обмеженою мірою. Найтісніше з грою пов’язано 
поняття виграшу. Виграти – означає піднестися в 
результаті гри. Переможець у повсякденному житті 
набуває славу й шану, а його успіх поширюється 
на всю групу, яка ототожнює себе з переможцем. 

Огляд історії культури різних епох приводить 
вченого до висновку, що  ігровий елемент в культурі 
зменшується. Витіснення гри, яке почалося в 
XVIII ст., фактично закінчується у XIX ст. Духом 
суспільства, на думку Й. Хейзінги, заволодіває 
тверезе поняття користі та економічний інтерес, 
який визначає перебіг історії. Праця й виробництво 
стають ідеалом, а незабаром ідолом. Культура 
набагато менше грається, ніж в попередні періоди.

Не кожна гра може створювати культуру, лише 
так звані «благородні ігри». Й. Хейзінга виступає 
проти варварства, проте суперечить власній тезі 
про те, що гра є ні хорошою, ні поганою. Вона на-

ділена властивостями міфу, який дає змогу глибше 
зрозуміти фундаментальні основи культурних тра-
дицій. Наслідуючи Ф. Шиллера, Й. Хейзінга також 
описує подвійність людської природи: емпіричну 
та благодатну.

У своїх роботах Й. Хейзінга виділяє ті самі типи 
ігор, що і Платон: гру на музичному інструменті, 
художню гру, гру-змагання, гру логіки, священну 
гру.

Вагомий внесок у дослідження ігор зробив 
ра дянський культуролог та філософ професор 
М. Епш тейн. У своїй роботі «Парадокси новизни» 
розділив поняття «play» та «game». Перше він 
описував як ряд свобод, які відділяють гру від 
реальності, а друге – як ряд обмежень, які також 
відділяють гру від реальності. У своїх доводах він 
наголошує на різниці між лицарськими турнірами 
та карнавалами, Олімпійськими іграми та святами 
на честь Діоніса. Варто зазначити, що Й. Хейзінга, 
наприклад, прислухавшись до зауваження Болкес-
тейна, не зараховував Олімпійські ігри до ігор, та 
погоджувався з тим, якщо їх вважати іграми, «то 
все життя греків варто вважати грою» [4, 47].

Гру в системі народної культури розглядає у своїх 
працях російський філолог та філософ М. Бахтін. 
На відміну від Й. Хейзінги, М. Бахтін критикує 
соціальний законопорядок, який негативно відби-
ває ться на культурі через накидання кодів та 
етикетів. Під грою він розуміє уявлення життя, а 
серед форм гри виділяє:

- обрядово-видовищні (святкування карнаваль-
ного типу, різні майданні сміхові дійства);

- словесно-сміхові (зокрема пародійні твори 
різного роду: усні й письмові);

- різні форми й жанри фамільярної мови (клят-
ви, лайки тощо).

2. Дослідження гри в антропологічному аспекті 
Великий інтерес у вчених-антропологів викли-

кала пов’язаність «гри» та «слова». Наприклад, 
дослідження Г. Лукова та Д. Ельконіна допомогли 
зробити висновок, що «гра є новим аспектом у 
розвитку мови». 

Дослідженню гри у тварин приділено увагу в 
роботі Ч. Дарвіна «Походження людини та статевий 
відбір». Він спостерігав за покращенням настрою у 
молодих тварин, які «грали як діти», подібне він 
зазначав у тварин під час «шлюбних ігор». Проте 
не всі вчені згодні з тим, що таку поведінку можна 
вважати грою. Наприклад, О. Фінк вважає, що 
гра властива тільки людям, оскільки тварина не 
має уяви та фантазії, адже завдяки грі тварина не 
переноситься у нереальний світ [5]. Твердження О. 
Фінка не збігаються з висновками Й. Хейзінги та 
Г. Гадамера, які вважали, що навіть природа може 
грати. Хоча гра тварин не задовольняє повного 
спектра рис гри, проте може бути прообразом ігор 
у людей. Загалом антропологія розглядає гру як 
феномен людської діяльності.

Bezchotnikova Alina. Game and its impact on a person’s behavior



105

In
fo

rm
a
ti

on
 S

oc
ie

ty
. 

20
16

. 
Is

su
e 

23
 (

J
a
n
u
a
ry

-J
u
n
e)

Безчотнікова А. О. Гра та її вплив на поведінку людини

3. Дослідження гри в психологічному аспекті
Австрійський психолог, автор теорії психоаналі-

зу З. Фройд зробив вагомий внесок у дослідження 
психологічної природи ігор. Його теорія дитячої 
гри дозволила зазирнути «по той бік принципу за-
до волення» і зробила можливим засто сування гри 
в терапевтичних та маркетингових цілях. За Фрой-
дом, основною функцією ігор є зняття «заборон» 
та імітація задоволення від неза доволених бажань. 
Д. Л. Морено був не зовсім згодний з висновками 
Фройда та запропонував використовувати гру як 
основу для «Я». Також він ставився до гри як до 
засобу терапії та символічного здійснення мрій.

К. Юнг бачив у грі «те, що допомагає впоратись 
з реальним життям», динамічну силу, яка штовхає 
фантазію. Юнг протиставляє гру серйозності, але 
вважає, що гра не є зовсім вільною через те, що 
людина «змушена грати через граючу діяльність її 
фантазії». Проте людина вільна з боку зовнішніх 
обставин або волі. Таку гру він називає «серйозною». 
Юнг поділяє думку Арістотеля стосовно того, що 
гра є тільки заради гри, якщо вона стає чимось 
більшим, то це вже творча діяльність.

Засновник психотерапевтичної теорії трансак-
ційного аналізу американський психолог Е. Берн 
у своїй роботі «Люди, що грають у ігри» пропонує 
нове бачення теорії гри та її впливу на поведінку 
людини. Поняття Берна про гру відрізняється від 
більшості класичних теорій. Він називає гру «комп-
лексом прихованих трансакцій, що повторюються і 
характеризуються чітко вираженим психологічним 
виграшом» [6, 36]. Автор цієї теорії стверджує, 
що всі ігри обов’язково пов’язані з шахрайством, 
що суперечить твердженню Й. Хейзінги, який заз-
начав важливість непорушення правил та небезпеку 
«шпільбрехерів» – цим терміном Хейзинга називає 
людину, яка ламає гру й руйнує всю магію вига-
даного світу. 

4. Дослідження гри в педагогічному аспекті 
У педагогічному аспекті поняття гри та застосу-

вання гри у виховних методиках лишається одним з 
найбільш вивчених. Платон, Хейзінга, Арістотель, 
Гросс, Фройд та ін. згодні з тим, що молоді орга-
нізми найбільш схильні до ігор. Молоді тварини 
вчяться у матері за допомогою гри, так само і діти 
пізнають світ. Це робить гру одним з найбільш 
вдалих інструментів для виховання та освіти.

Велику увагу грі приділяв вчений-педагог 
А. Макаренко, надаючи їй серйозного значення [7]. 
Він вважав, що для того, щоб брати участь в ігровій 
діяльності, треба мати певні фізичні, інтелектуальні 
навички, витримку та самоконтроль. За версією 
Мака ренка саме в грі проходить виховання май-
бутнього громадянина. Сучасні дослідження на цю 
тему, наприклад роботи Ш. Амонашвілі, підтверд-
жують спостереження Макаренка. 

5. Дослідження гри в соціальному та комуніка-
ційному контекстах

Вельми поширеною на початку ХХ ст. була 
теорія гри К. Гросса, яку сам автор визначив «як 
теорію вправ та виховання». Він фактично пока-
зав соціальність гри, бачив її, як спосіб приєднати 
людину до соціуму через добровільне підкорення 
правилам та лідеру. Вчений описав основні чин-
ники, які впливають на людину під час гри: від-
повідальність за себе та команду, повага до правил, 
спроба показати себе, шляхетність, формування 
здатності до освіти.

Незважаючи на те, що його робота неодноразово 
піддавалась критиці вчених, серед яких, наприк-
лад, відомий нідерландський зоопсихолог Ф. Бей-
тендейк, вона має велике значення для сучасної 
науки. 

У своїх дослідженнях К. Гросс розглядає та 
класифікує «дорослі ігри»:

- вони є доповненням буття: потребують зміни 
видів діяльності, віддаючи перевагу фізичним іграм 
для інтелектуалів та інтелектуальним іграм для тих, 
хто більшість часу має фізичні навантаження. Крім 
того, у кожному випадку результат буде підкріплено 
емоційними враженнями від ігрового стану або 
виграшу. Такий тип ігор сприяє підтриманню у 
формі гармонічного фізичного, інтелектуального 
та емоційного стану людини. Саме завдяки таким 
іграм людина може перебувати в злагоді з собою 
та оточенням, не перенавантажуючи якусь окрему 
свою грань;

- «звільнення»: відпочинок від буденного та 
занурення у світ гри. Такий тип гри дає змогу забути 
про проблеми та на якийсь час сфокусуватися лише 
на казці, яку генерує людська уява, підкорившись 
лише правилам, які диктує гра;

- задоволення потреби в естетиці та гармонії. Ще 
Платон писав про гармонічність та структурованість 
гри, на відміну від реального життя.

Австро-англійський філософ Людвіг Віттгенш-
тайн є засновником наукового осмислення мовної 
гри, розглянувши мову як засіб конструювання, а 
не відображення світу. Він описує мову як спосіб 
існування та бачить у мовних іграх цілісні й 
закінчені системи комунікації.

Академік А. Соколов у своїй роботі «Вступ в 
теорію соціальної комунікації» визначає гру як 
«творчу комунікаційну дію» [8], наводить такі 
типи ігор залежно від кінцевої мети гравця:

- гра-маскарад: приховування справжніх намірів 
та маніпуляція іншими заради досягнення своєї 
мети. Саме такий тип ігор описує Берн, коли дає у 
своїй роботі «Люди, що грають у ігри» визначення 
слова «гра» у трансакційному аналізі. Також до пус-
кає оману, що суперечить твердженню Й. Хейзінги 
про неможливість грати нечесно;

- гра-розгадка, метою таких ігор є демонстрація 
інтелектуальних здібностей та ерудиції;

- гра-змагання, метою якої є подолати суперника 
та показати свою перевагу;
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- гра-казка, метою якої є абстрагуватися від 
реального світу та відпочити.

Також А. Соколов ототожнює гру та творчу 
діяльність, що відрізняє його підхід від теорії 
Шиллера.

6. Дослідження гри в математичному аспекті 
Досліджували ігри в математичному аспекті 

такі вчені, як Ж. Бертран, А. Курно у XVIII ст. У 
1944р. Джон фон Нейман у своїй роботі «Теорія 
ігор та економічна поведінка» сформулював 
основні тези цього підходу [9]. 

Дослідження Нобелевського лауреата Джона 
Неша присвячено розробці аналітики гри. Власне 
те, що кожен гравець або виграє, або програє, 
має велике значення не лише для математики, а 
й для соціальних комунікацій, оскільки описує 
взаємодію та мотивацію поведінки учасників гри 
в певних умовах. Суть теорії полягає в тому, щоб, 
базуючись на меті та стратегії кожного з гравців, а 
також поведінці інших гравців, виявити переможця 
або переможну стратегію. Кожна гра має свої 
характеристики, серед яких:

- наявність кількох учасників;
- невизначеність поведінки учасників, що 

пов’язано з варіативністю дій;
- відмінність (розбіжність) інтересів учасників;
- взаємозв’язаність поведінки гравців, оскільки 

результат, одержаний кожним з них, залежить від 
поведінки всіх;

- наявність правил поведінки.
Згідно з цим твердженням, можна зробити 

висновок, що математичне розуміння гри нічим 
не відрізняється від класичного розуміння цього 
поняття вченими інших галузей знань. Проте варто 
зазначити, що така гра не існує заради гри, а існує 
заради отримання інформації про переможця або 
виграшу. Цінність теорії ігор полягає в можливості 
вивчення та пояснення поведінки людини. Окремо 
слід зазначити дослідження, спрямовані на фор-
мування еталонної поведінки. З іншого боку, ба-
гато дослідників розглядають теорію ігор не як 
інструмент прогнозування поведінки, а як інст-
румент аналізу ситуацій з метою виявлення най-
кращої поведінки для раціонального гравця. Для 
розробки та оцінювання правил гри існують так 
звані «метаігри», результатом яких є правила для 
іншої гри.

Математичні ігри описують будь-які ігри, в 
яких має бути конкуренція та бажання виграти. 
Вони можуть бути некооперативні та кооперативні, 
де наявна комунікація між гравцями. Кожен з 
учасників гри має «стратегію гравця», тобто сте-
реотип поведінки, якого він дотримується, обираю-
чи певне рішення з наявних альтернатив. Проте 
людина характеризується мінливістю поведінки, 
яка може залежати від настрою або зовнішніх 
обставин. Завдяки цьому є необхідність ділити 
людей за моделями поведінки:

- нераціональна поведінка;
- обережна поведінка;
- оптимізаційна поведінка;
- поведінка, що відхиляється;
- інноваційна поведінка.
Важливо зазначити, що при побудові комп’ю-

терної гри або гейміфікації зберігається така сама 
класифікація гравців за типами поведінки. 

Результати дослідження. Базуючись на попе-
ред ніх дослідженнях, було проведено контент-
аналіз праць 23 авторів. Вибірка будувалася за 
принципом залучення робіт з різних галузей знань 
для отримання більш точних результатів.

Невеликий обсяг вибірки не дозволяє зробити 
глобальне узагальнення, проте навіть з неї видно, 
якими саме рисами більшість учених наділяють гру 
(див. табл.1):

Таблиця 1. 
Поняття гри в міждисциплінарному аспекті

Поняття Кількість повторень

Об’єкт 3

Дія 10

Одиниця діяльності 7

Явище 3

Аналіз даних, наведених у табл. 1, дає змогу 
зробити висновок, що більшість учених розуміють 
гру як дію або одиницю дії, звужуючи поняття гри. 
Серед рис та характеристик гри вчені визначають 
(див. табл.2):

Таблиця 2. 
Риси гри в міждисциплінарному аспекті

Поняття Кількість повторень

Вільна 5

Виховання 7

Серйозна 5

Несерйозна 6

Самоціль 4

Чіткі правила 11

Ризик 6

Творча 5

Благо для дущі 4

Просторово-часова 
замкненість

2

Протистояння 6

Виграш 8

Підкорення 5

Задоволення 8

Висновки. Таким чином, систематизуючи до-
слід ження вчених, можна зробити висновок, щодо 

Bezchotnikova Alina. Game and its impact on a person’s behavior
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уза гальнюючої дефініції гри. Гра – це дія, що 
ґрунтується на правилах, мотивована як бажанням 
отримати задоволення від ігрового процесу, так і 
задоволенням потреб. 

У сучасному світі гра існує у своїх архаїчних 
формах, проте отримує нові види та модифікації під 
впливом розвитку інформаційно-комунікаційних 
технологій. Підвищена цікавість до ігор та їх 
можливості впливати на людину сприяли розвитку 
комп’ютерних ігор та гейміфікації.
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Resources of popular science knowledge as a factor of educational process

УДК 007:316.77:37.03

Ресурси науково-популярних знань 
як чинник навчального процесу

Мета: виявлення рівня використання студентами університету науко-
во-популярних видань та електронних ресурсів у навчальній роботі. Мето-
ди: анкетування для опитування студентів щодо використання науково-по-
пулярних ресурсів; статистичний метод для опрацювання даних за кількіс-
ними параметрами; аналіз, синтез та систематизація застосовуються для 
теоретичних узагальнень; графічний метод для візуалізації статистичних 
даних. Результати: у задоволенні інформаційних потреб студентів суттє-
ву роль відіграють освітні, науково-популярні програми, поширені електро-
нними ЗМІ, интернет-ЗМІ, іншими інформаційними ресурсами. Вони мають 
значний науковий, освітній потенціал, що становить інтерес для студент-
ської молоді. Висновки: в українському суспільстві, зокрема в молодіжному 
студентському середовищі, є потреба в насиченні мас-медійного простору 
якісним та актуальним науково-популярним контентом. Особливо актуаль-
ним і суспільно вагомим є створення і поширення доступних науково-попу-
лярних видань, інформаційних ресурсів українською мовою.

Ключові слова: аудиторія; джерело; контент; популяризація; текст. 

Петрушка А. І.,
аспірантка

In this scientific research the main objective of the study is to identify the 
level of use of scientific and popular editions and electronic resources in the 
educational process aimed at enlargement of world view by the students and 
postgraduate students of colleges and higher educational institutions. 

Methodology of the research is based on such methods of scientific knowledge 
as questionnaires, analysis, systematization; statistical, graphical and 
descriptive methods. Questionnaires were implemented to identify the level of 
use by the students of higher educational institutions of popular science editions 
and electronic resources during their education and in terms of conducting 
the scientific researches. Processing the results with quantitative parameters 
performed by using the statistical method and theoretical generalizations are 
based on the methods of analysis, synthesis and systematization of the material. 
With the help of graphical method of statistical data processing it was built 
graphic dependence between the studied factors.

Results/findings. The educational, scientific and popular programs 
broadcasted through electronic, Internet media or other information resources 
play a significant role in satisfying the information needs of the students. 
They have significant scientific, educational potential and are considerably 
interesting for the youth. Conclusions. In the Ukrainian society, particularly in 
the youth and students environment, it has appeared the need for saturation of 
mass media space with quality and relevant scientific and popular content. This 
content is necessary for students’ education, and self-education, and coverage 
of activities among the wide circles of information’s consumers. Particularly 
the relevant and socially significant thing is creation and dissemination of 
available scientific and popular editions, information resources in the Ukrainian 
language.

Keywords: audience; source; content; promotion; text.

Petrushka Alina, 
PhD Student
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Петрушка А. І. Ресурси науково-популярних знань як чинник навчального процесу

Цель: выявление уровня использования студентами университетов 
научно-популярных изданий и электронных ресурсов в учебной работе. 
Методы: анкетирование применяется для опроса студентов относитель-
но использования ими научно-популярных ресурсов; статистический ме-
тод применяется для обработки данных по количественным параметрам; 
анализ, синтез и систематизация применяются для теоретических обоб-
щений; графический метод применяется для визуализации статистических 
данных. Результаты: в удовлетворении информационных потребностей 
студентов существенную роль играют образовательные, научно-популярные 
программы, распространяемые электронными СМИ, интернет-СМИ, дру-
гими информационными ресурсами. Они имеют значительный научный, 
образовательный потенциал, представляют интерес для студенческой мо-
лодежи. Выводы: в украинском обществе, в частности в молодежной студен-
ческой среде, четко обозначилась потребность в насыщении массмедийного 
пространства качественным и актуальным научно-популярным контентом. 
Особенно актуальным и общественно значимым является создание и распро-
странение доступных научно-популярных изданий, информационных ресур-
сов на украинском языке.

Ключевые слова: аудитория; источник; контент; популяризация; текст.

Петрушка А. И.,
аспирантка

Ресурсы научно-популярных знаний как фактор учебного процесса

ступ Соціально-політичні та економічні про-
це си, що супроводжують становлення Украї-

ни як демократичної соціально-правової держави, 
глобальна інформатизація суспільства, впровад-
ження комп’ютерних технологій в усі суспільні 
сфери актуалізують потребу в підготовці високо-
кваліфікованих фахівців [1]. 

Питання медіаосвіти в аспекті використання 
інформаційних ресурсів мас-медіа в навчальному 
процесі обговорюється у фахових виданнях недос-
тат ньо. Досліджується використання електронних ін-
формаційних ресурсів у навчальному процесі. Так, 
Н. Фіголь розглядає у своїх працях поняття 
«електронний навчальний дискурс», виділяє основ -
ні його складники та характеристики. На думку 
автора, це поняття має повне право на існування, 
оскільки охоплює компоненти: учасників комуні ка-
ційного процесу (комунікант, комунікат), процес 
передачі інформації, результат розумової діяльнос-
ті (текст на електронному носієві), канал комуні-
кації (комп’ютер, мережа інтернет), мету кому-
нікації (передавати певну інформацію, знання) [2]. 
Р. Вербовий аналізує функціональні спромож ності 
електронних видань задовольнити інформа цій-
ні потреби сучасної української молоді, трактує 
поняття «електронне видання» та його відповідності 
сучасним реаліям [3].

У наукової спільноти викликає інтерес медіа-
освіта таких вікових категорій споживачів інформа-
ції, як діти та підлітки. І. Пенчук вивчає досвід 
медіаосвітньої роботи в Україні. Автор класифікує 
моделі організації масової медіаосвіти дітей, обґрун-
товує необхідність систематизації ЗМІ як інституту 
формування медіакомпетентностей дитячої аудито-
рії [4]. А. Камінська досліджує вплив українського 
телебачення на формування особис тості, аналізує 

роль телебачення в житті молоді, вивчає проблему 
впливу телебачення на пізнава льну діяльність і пове-
дінку молоді, аналізує зага льну картину негативних 
наслідків впливу теле передач на розвиток підлітків 
[5]. Т Гиріна розглядає європейський досвід щодо 
створення дитячих радіопрограм у контексті 
європейського радіомовлення, аналізує контент 
дитячих радіо стан цій, характеризуючи його за 
віковим та тема тичним принципом [6].

Комплексне вивчення інформаційних потреб 
чи тачів – важлива передумова для створення опти-
мальної системи як друкованих, так і електронних 
інформаційних ресурсів, призначених для вико-
рис тання в навчальному процесі відповідно до 
навчальних планів спеціальностей [7].

Дослідження проведено з метою виявлення рівня 
використання учнями коледжу, студентами та аспі-
рантами вищого навчального закладу науково-
попу лярних видань та електронних ресурсів у 
навчальній роботі, в проведенні наукових студент-
ських досліджень, а також для розширення світо-
гляду та поглиблення загальної культури.

Зазначена мета передбачає такі завдання до-
слідження:

- визначити, наскільки учнівська та студентська 
молодь зацікавлена в пошуку джерел науково-
популярної літератури;

- стратифікувати типологічні характеристики 
нау ково-популярних джерел, які цікавлять учнів-
ську та студентську молодь;

- виявити структуру інтересу учнівської та 
студентської молоді при користуванні науково-
популярною літературою.

Об’єктом дослідження є навчальний процес. 
Предметом – науково-популярна література як 
чинник навчального процесу. 

В
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Методи дослідження. Методологічна база до-
слід ження ґрунтується на таких методах наукового 
пізнання, як анкетування, аналіз, систематизація; 
на статистичному, описовому та графічному ме-
то дах. Анкетування застосовувалось з метою 
виявлення рівня використання студентами вищих 
навчальних закладів науково-популярних видань 
та електронних ресурсів у навчальній роботі, в 
проведенні наукових студентських досліджень, а 
також для розширення світогляду та поглиблення 
загальної культури. Опрацювання отриманих ре-
зультатів за кількісними параметрами проводилося 
за допомогою статистичного методу, а теоретичні 
узагальнення за відповідями респондентів ґрунту-
валися на методах аналізу, синтезу та систематизації 
напрацьованого матеріалу. За допомогою графіч-
ного методу опрацювання статистичних даних по-
будовано графічні залежності між досліджуваними 
факторами, які дають можливість стисло і наочно 
подати результати, наочно проілюструвати кількіс-
ні дані й взаємозв’язок між ними.

Результати дослідження. 
Глобалізація комуніка цій зумовлює використан-

ня в навчальному процесі найновіших наукових до-
сліджень, результатів прак тичної діяльності, тобто 
актуалізується питання інформаційної забезпече-
ності студентів. 

З розвитком та впровадженням у навчальний 
процес інформаційних технологій використання 
інноваційних методів, зокрема мультимедійного 
навчання, актуалізується питання широкого вико-
рис тання науково-популярних інформаційних ресур-
сів та мас-медіа в спеціальній підготовці фахівців.

Виходячи із специфіки проведеного дослідження 
щодо використання науково-популярних джерел 
у навчальному процесі, вважаємо за доцільне 
звернутися до трактування мас-медіа німецьким 
філософом Н. Луманом, який вважав, що поняття 
мас-медіа має тенденції до розширення: «Надалі 
поняттям «мас-медіа» повинні бути охопленні всі 
громадські установи, що використовують технічні 
засоби для поширення повідомлень» [8, 9]. Учений 
враховував передусім результати тиражування 
будь-якої друкованої продукції для заздалегідь 
невизначених адресатів. Водночас, на думку Н. 
Лумана, до сфери масової комунікації не входять 
такі інструменти комунікаційної взаємодії, як 
лекції, театральні вистави, концерти, а також 
цифрові носії, що поширюються на них. 

Ґрунтовні розвідки із соціології масової комуні-
кації і, зокрема щодо теоретико-соціологічних ас-
пек тів дослідження масовокомунікаційного процесу, 
виконав український вчений В. Іванов [9; 10]. 
Теоретичною базою використання мас-медійних 
ресурсів в освітній сфері можна вважати його 
дослідження таких теорій масової комунікації, як 
теорія користі й задоволення, теорія навчання, 
теорія пізнання. На його думку, теорія користі 

й задоволення є цікавою для розуміння стимулів 
звернення аудиторії до медіаматеріалів. Згідно з 
нею, аудиторія задовольняє свої потреби залежно 
від їх інтенсивності. Проаналізувавши еволюцію 
розвитку цієї теорії, акцентував увагу на загальній 
тенденції: на прагненні аудиторії до найбільш 
повного задоволення своїх потреб за допомогою 
мас-медіа. Як стрижень теорії навчання вчений 
розглядає біхевіористську модель «стимул – реак-
ція», згідно з якою, якщо реципієнт отримує 
заохочення внаслідок ознайомлення з матеріалами 
певного медіа, він буде схильним до більш актив-
ного використання цього медіа [11, 250, 253.].

Розробляючи методологію мас-медіа та комуні-
кації, Дж. Лалл запропонував модель алгоритму 
задоволення потреб, що передбачає наявність 
таких компонентів, як мотив, метод (когнітивний 
план), діяльність [12, 100].

З’ясування системних зв’язків між сутностями 
«потреби» – «задоволення» вимагають систематиза-
ції понять. Так, А. Маслоу запропонував класифі-
каційний поділ потреб людини, враховуючи повний 
цикл її життєдіяльності. Виділяє такі види потреб: 
фізіологічні, безпеки, спілкування, статусні, само-
актуалізація (самореалізація) [13]. 

Г. Бакулєв зосередив свою увагу на розгляді 
власне особистісних потреб, задоволення яких 
необхідне для соціалізації людини. Серед них ви-
ді лив такі потреби: інформація, особиста іденти-
фікація, інтеграція і соціальна інтеракція, розваги 
[14, 75]. З огляду на специфіку проведеного 
дослідження звертаємо увагу передусім на інфор-
маційні потреби, серед яких дослідник виділяє: 
пошук інформації про релевантні події та умови 
в безпосередньому навколишньому середовищі, 
суспільстві й світі; пошук практичних порад, думок 
або варіантів розв’язання завдання; задоволення 
цікавості й загального інтересу, набуття почуття 
безпеки через знання. До цієї ж групи належать 
потреби навчання і самоосвіти.

Розглянемо результати соціологічного дослід-
ження «Використання студентами науково популяр-
них джерел», проведеного автором з використанням 
методу анкетування в жовтні 2015 року. Під час 
проведення соціологічного дослідження було вико-
ристано сукупність цільової вибірки. Кількісна ха-
рактеристика – 301 особа.

Учасниками соціологічного дослідження стали 
учні, студенти та аспіранти Львівського коледжу 
«Інфокомунікації» На ціо нального університету 
«Львівська політехніка».

За результатами проведеного опитування з’я-
совано, що науково-популярні джерела викорис-
товують 100 % опитаних, зокрема інтернет-ЗМІ – 
53 %, друковані ЗМІ – 24 %, електронні ЗМІ – 23 % 
(табл. 1). Зазначені ресурси використовуються з 
метою розширення світогляду (22 % опитаних), 
самостійної роботи (26 % опитаних), для підготовки 

Petrushka Alina. Resources of popular science knowledge as a factor of educational process
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Петрушка А. І. Ресурси науково-популярних знань як чинник навчального процесу

до семінарських та практичних занять (29 %), для 
підготовки до заходів контролю знань (23 %). 
Задовольняють інформаційні потреби відповідно 
інтернет-ЗМІ – 59 %, друковані ЗМІ – 21 %, 
електронні ЗМІ – 20 % (рис. 1–5). 

Крім того, студенти висловили винятково цікаві 
та цінні пропозиції, що відображають різноманіття 
їхніх інформаційних потреб, широту світогляду і, 
навіть, громадянську позицію. Пропозиції щодо 
оптимізації використання науково-популярних ре-
сур сів стосувалися таких сфер їхньої пізнавальної 
діяльності:

- інформаційний аспект;
- комунікаційний аспект;
- навчальний аспект;
- технічний аспект;
- мовний аспект;
- соціальний аспект;
- фінансовий аспект.
Слід зазначити повноту й очевидну актуа льність 

студентських пропозицій, передусім з інфор ма-
цій ного аспекту, що полягає в характеристиці 
структури, складу ресурсів та вимог до них, а саме:

- поліпшити, спростити вільний доступ до 
українськомовних джерел (не після реєстрації);

- створити електронну універсальну українську 
енциклопедію з усіх галузей знань;

- створити оригінальні українські ресурси;
- створити віртуальні музеї визначних місць;
- розвивати галузеві інформаційні ресурси;
- створити електронну бібліотеку за спеціальнос-

тями навчального закладу;
- поширювати доступність книжок в 

електронному вигляді;
- здійснити фільтрування інформації щодо до-

сто вірності в мережі інтернет;
- збільшити кількість перекладів іноземних 

видань;
- створювати більше сайтів, що містять наукову 

та науково-популярну інформацію.
Водночас, було висловлено кілька заува-

жень, що відображають складності, з якими зі-
штовхуються студенти під час роботи з інтернет-
ресурсами: багато повторюваної та недостовірної 
інформації, що зумовлено відсутністю або низьким 
рівнем фактологічності та документальності інфор-
мації. Тому нагальною є потреба перевірки та 
уточнення достовірності інформації в інтернеті 
та ЗМІ. Однак слід пам’ятати, що недотримання 
документального та фактологічного принципів по-
дання інформації в ЗМІ призводить до спотворення 
та неефективності соціальної взаємодії [15]. Викли-
кає нарікання незадовільна структуризація та гра-
мотність ресурсів, а загалом науково-популярні 
матеріали повинні бути цікавими, зрозумілими, 
привабливими.

Розглядаючи комунікаційний аспект як форми 
передавання науково-популярної інформації від 

комуніканта до реципієнта, студенти пропонували:
- популяризувати нові електронні джерела;
- рекламувати інформаційні ресурси;
- поширювати поінформованість людей про 

освітні ресурси;
- використовувати флешмоби, бук-кросинги для 

популяризації читання друкованих й електронних 
книжок.

Навчальний аспект у матеріалах анкетування 
учнівської та студентської молоді представлений 
широко, оскільки 78 % опитаних використовують 
науково-популярні ресурси для різних форм 
навчання (для самостійної роботи, для підготовки 
до семінарських і практичних занять, для заходів 
контролю знань). Виходячи з практичного досвіду 
задоволення своїх інформаційних потреб, студенти 
пропонували:

- створити освітні сайти для студентів;
- створити сайт, на якому будуть статті та 

навчальні матеріали, підібрані для навчальних 
спеціальностей з розділами різних курсів;

- створювати і поширювати електронні версії 
книжок, зокрема підручників;

- комплектувати бібліотеку сучасною навчальною 
літературою;

- подавати більше ілюстрацій в навчальних 
посібниках;

- надавати студентам інформацію про електронні 
джерела;

- полегшити доступ до інформації за навчальною 
програмою;

- проводити конкурси, змагання з освітніх 
програм у ЗМІ;

- надавати допомогу в усвідомленні важливості 
знань, мотивації;

- заохочувати студентів до навчання;
- використовувати науково-популярні ресурси з 

просвітницькою метою.
Студенти не обмежилися пропозиціями щодо 

власне науково-популярних друкованих та елект-
ронних інформаційних ресурсів, а й висловили 
низку побажань стосовно навчального процесу:

- проводити більше цікавих факультативних 
занять;

- готувати навчальні відеокурси, відеолекції, 
аудіокниги;

- передбачити в навчальних планах більше 
практичних занять;

- використовувати інтерактивні методи навчання;
- використовувати мультимедійні засоби на 

лекційних заняттях.
Досить контраверсійною є пропозиція студентів 

щодо розроблення менш навантаженої навчальної 
програми, яка б передбачала не велику кількість 
лабораторних робіт, а їх якісне виконання. А 
за використання науково-популярних видань 
пропонують давати заохочення у вигляді 
конкретних балів.
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Матеріали анкетування містять критичні та 
адекватні зауваження щодо рівня підготовки сту-
дентів та їхньої здатності опановувати інформаційні 
ресурси, доступ до яких обмежують комунікаційні, 
інформаційні, мовні бар’єри. Самооцінка студентів 
охоплює такі позиції:

- кожен вивчає те, що йому подобається;
- якщо студент захоче, то знайде ресурси;
- поглибити знання з інформатизації;
- використовувати й вивчати комп’ютерні тех-

нології;
- використовувати навчальні аудіопрограми з 

іноземної мови;
- використовувати навчальні сайти із завданнями 

для самоперевірки знань.
Жоден з перелічених аспектів не був так 

одностайно згаданий, як мовний. Зокрема пропозиція 
стосовно створення й поширення доступних нау-
ково-популярних видань, інформаційних ресурсів 
українською мовою набрала рекордну кількість 
серед опитаних респондентів. До цього ж аспекту 
належать пропозиції:

- введення більш чітких норм перекладу творів;
- здійснення перекладу лише з мови оригіналу;
- створювати науково-популярні видання ук-

раїн ською мовою з різних галузей знань;
- полегшити доступ до українськомовних елект-

ронних джерел.
Попри високий рівень технічного забезпечення 

актуальними залишаються технічні проблеми, які 
викликають такі пропозиції:

- встановити Wi-Fi в межах навчального за-
кладу;

- покращити інтернет-покриття на всій території 
України.

Студенти розглядають інформатизацію суспі-
льст ва не лише з погляду технічного чи комуні ка-
ційного, а й соціального. Молодь розцінює вільний 
доступ до інформації як ознаку соціальної рівності, 
що свідчить про формування громадянського 
суспільства. Саме з цих позицій розглядаємо такі 
думки, які вимагають своєї нагальної реалізації:

- зробити знання більш доступними для людей 
низького матеріального становища, забезпечити до-
ступ до використання можливостей інформатизації 
для всіх верств суспільства;

- створити освітні програми, освітні канали, 
призначені для різних вікових категорій, адже не 
всі мали можливість навчатися;

- зробити електронні видання більш доступними 
для масового користувача.

Студентська молодь пропонує значно полегшити 
фі нансовий кошик за надання інформаційних послуг:

- збільшити кількість безкоштовних сайтів, 
зокрема навчальних;

- організувати безкоштовні курси англійської 
для покращення рівня знань студентів;

- забезпечити безкоштовний доступ до інтернету;
- надати безкоштовний доступ до всіх видів 

інтернет-видань;
- забезпечити безкоштовний Wi-Fi в межах 

навчального закладу.
Детальне вивчення інформаційних потреб у 

сфері освіти та їх забезпечення з допомогою нау-
ково-популярних ресурсів дасть змогу більш гар-
монійно і ґрунтовно формувати стратегію навча-
льного процесу, створювати комплекси рекомендо-
ваної навчальної літератури, створювати навчальні 
посібники, електронні ресурси різні за своїми 
типологічними ознаками.

Висновки. Науково-популярні видання та елект-
ронні ресурси є вагомим компонентом в організації 
та забезпеченні навчального процесу [16]. Типоло-
гічні характеристики різних науково-популярних 
джерел дають змогу диференціювати вплив на 
ре ци пієнтів з метою реалізації плідної соціальної 
взаємодії. Переваги домінування в інформаційному 
просторі досягаються шляхом успішної соціальної 
взаємодії, здійснюваної ЗМІ при реалізації комуні-
каційного акту. Сфера освіти є широким полем 
реалізації потенціалу науково-популярного типу 
документів, одними з найвагоміших принципів 
якого є документальність та фактологічність. Мета 
відкритого або прихованого цілеспрямованого ін-
фор маційного впливу визначає ступінь дотримання 
документального принципу при соціальній взаємодії 
для отримання певних переваг в матеріальній, 
військовій і політико-ідеологічній сферах [17]. 

У задоволенні інформаційних потреб, що фор-
муються під час навчання студентів у вищих 
навчальних закладах, можуть відіграти суттєву роль 
освітні, науково-популярні програми, передані 
че рез електронні ЗМІ, інтернет-ЗМІ або інші 
інформаційні ресурси передусім зі сфери суспі-
льних та природничих наук. Вони мають значний 
науковий, освітній потенціал, що може становити 
неабиякий інтерес для цільової аудиторії – сту-
дент ської молоді. Однак науково-популярний та 
навчальний сегменти в українських мас-медіа – 
дуже малі. Переважно це розвідки з актуальної 
історичної, політологічної, соціологічної тематики.

В українському суспільстві, зокрема в моло-
діжному студентському середовищі, чітко окресли-
лася потреба в насиченні мас-медійного простору якіс-
ним та актуальним науково-популярним контентом, 
який матиме багатофункціональне призначення. 
Такий контент гостро затребуваний і в навчанні 
студентської молоді, і в самоосвіті, і в просвіт-
ницькій діяльності серед широких кіл споживачів 
інформації. Особливо актуальним і суспільно 
вагомим є питання створення і поширення доступних 
науково-популярних видань, інформаційних ресур-
сів українською мовою.

Petrushka Alina. Resources of popular science knowledge as a factor of educational process
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Додатки і Таблиці
  

Таблиця 1

Результати опитування щодо
використання студентами науково-популярних джерел

Коледж Бакалаври Магістри, аспіранти Разом

чол % чол. % чол. % чол.

Опитано 93 31 177 59 31 10 301

4
Чи Ви використовуєте науково-

популярні джерела?

4.1 - Так 82 29 171 60 31 11 284

42 - Ні 11 65 6 35 0 0 17

5
Який тип науково-популярних 
джерел Ви використовуєте?

5.1 - друковані ЗМІ 19 17 78 69 16 14 113

5.2 - електронні ЗМІ 38 34 59 53 15 13 112

5.3 - інтернет-ЗМІ 72 29 149 60 29 11 250

6.
Які джерела відповідають Вашим 

запитам?

6.1 - друковані ЗМІ 17 20 62 72 7 8 86

6.2 - електронні ЗМІ 37 45 38 46 7 9 82

6.3 - інтернет-ЗМІ 69 28 152 61 27 11 248

7.
З якою метою Ви використовуєте 

науково-популярні джерела?

7.1. - для підготовки семінарських занять
36

18 142 70 24 12 202

7.2.
- для підготовки до засобів 

контролю знань 46
29 97 61 15 10 158

7.3 - для проведення самостійної роботи 40 22 122 68 16 10 178

7.4 - для розширення світогляду 56 37 83 55 13 8 152

8.
Чи відповідають Вашим запитам 

знайдені науково-популярні 
джерела?

8.1 - для підготовки семінарських занять 39 20 129 68 22 12 190

8.2
- для підготовки до засобів 

контролю знань 38 31 67 55 16 14 121

8.3 - для проведення самостійної роботи 40 26 102 66 13 8 155

8.4 - для розширення світогляду 44 35 69 54 14 11 127

9 Як часто Ви використовуєте науко-
во-популярні джерела?

9.1 - систематично протягом навчально-
го року 51 21 163 68 27 11 241

9.2 - під час підготовки до контролю 
знань 28 39 37 51 7 10 72

9.3 - на канікулах 21 55 15 39 2 6 38

9.4 - інший варіант 31 79 8 21 0 0 39

10 Що Вас приваблює в науково-попу-
лярних джерелах?

10.1 - доступність викладення інформації 51 24 138 65 24 11 213

10.2 - велика кількість ілюстрацій 12 37 16 50 4 13 32

10.3 - легкість проведення пошуку 49 32 87 58 15 10 151

10.4 - інший варіант 8 67 4 33 0 0 12

11 Які бар’єри Вам заважають вико-
ристовувати науково-популярні 

джерела?
0

Петрушка А. І. Ресурси науково-популярних знань як чинник навчального процесу
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Рис. 1
Використання науково-популярних джерел

Рис. 2
Відповідність науково-популярних джерел

інформаційним потребам

Рис. 3
Домінантні характеристики

науково-популярних джерел

Рис. 4
Частота використання науково-популярних джерел

Рис. 5
Частота використання науково-популярних джерел

Список літератури

1. Барабаш В. А. Інтерактивні методи у процесі 
формування комунікативної компетенції майбутніх доку-
ментознавців / В.А. Барабаш // Людина, культура, 
техніка в новому тисячолітті: матеріали ХІ Міжнар. 
наук.-практ. конф. (Харків, 09-11 вересня 2010). – Х.: 
Нац. аерокосм. ун-т «ХАІ», 2010. – С. 104–105. 

2. Фіголь Н. М. Електронний навчальний дискурс. 
Його складові та терміни / Н. М. Фіголь // Держава 
та регіони. – 2012. – № 4. – С. 217–221.

3. Вербовий Р.М. Електронні видання для молоді в 
Україні: тенденції, специфіка, тематика / Р. М. Вер бо-
вий // Держава та регіони. – 2011. – № 4. – С. 29–40.

4. Пенчук І. Л. Телебачення для дітей в Україні: 
монографія / І. Л. Пенчук. – Запоріжжя : КПУ, 
2011. – 384 с.

5. Камінська А. А. Вплив сучасного українського 
те лебачення на формування морального виховання 
молоді / А.А. Камінська // Світ соціальних 
комунікацій. – 2013. – № 9. – С. 122–124.

6. Гиріна Т. С. Європейський досвід у створенні 
дитячих радіопрограм / Т. С. Гиріна // Держава та 
регіони. – 2011. – № 4. – С.41–46

7. Туровська Л. Формування інформаційних потреб в 
історичній книзі та шляхи їх задоволення в академічній 
бібліотеці / Л. Туровська // Книга в соціокультурному 
просторі: матеріали міжнародної наукової конференції 
(Львів, 3–5 травня 1995). – Львів: Фенікс, 1995. – С. 18.

8. Луман Н. Реальность массмедиа / Н. Луман; Пер. с 
нем. А. Ю. Антоновського. – М.: Праксис, 2005. – 256 с. 

9. Іванов В. Ф. Соціологія масової комунікації : 
навч. посіб. / В. Ф. Іванов ; Черкас. держ. ун-т ім. 
Б. Хмельницького. – Черкаси, 2003. – 193 с.

10. Іванов В. Ф. Теоретико-соціологічні аспекти до-
слідження масовокомунікативного процесу / В. Ф. Іва-
нов // Наук. зап. Ін-ту журналістики / Київ. нац. ун-т 
ім. Т. Шевченка. – К., 2000. – Т. 3. – С. 93–103.

11. Иванов В. Ф. Массовая коммуникация: моно-
графия / В. Ф. Иванов. – К.: Академия укринской 
прессы, Центр свободной прессы, 2013. – 902 с.

11.1 - брак українськомовних ресурсів у 
достатній кількості 42 24 113 66 17 10 172

11.2 - володіння іноземною мовою на 
низькому рівні 28 25 73 65 12 10 113

11.3 - володіння інформаційними техно-
логіями на низькому рівні 12 46 12 46 2 8 26

11.4 - відсутність комп’ютерної техніки 
та супутніх технічних засобів 19 76 5 20 1 4 25

Petrushka Alina. Resources of popular science knowledge as a factor of educational process



115

In
fo

rm
a
ti

on
 S

oc
ie

ty
. 

20
16

. 
Is

su
e 

23
 (

J
a
n
u
a
ry

-J
u
n
e)

12. Лалл Дж. Мас-медіа, комунікація, культура: 
Глобальний підхід [Пер. з англ. О. Гриценка, С. 
Гарастевич, А. Гриценко]. – К. : К.І.С., 2002. – 264 с.

13. Maslow A. H. Toward a Psychology of Being. – 
Princeton (NJ): Van Mostrand, 1962.

14. Бакулев Г. П. Массовая коммуникация: западные 
теории и концепции. – М. : Аспект Пресс, 2005. – 176 с.

15. Комова М. В. Документальність подання інфор-
мації в масовій комунікації / М.В. Комова // Світ 
соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. – Т. 7 / 
Київ. міжнарод. ун-т. – К.: КиМУ, ДонНУ, 2012. – 
С. 42–45.

16. Мельниченко Т. Теоретико-методичні аспекти ви-
вчення інформаційних потреб науковців у природничо-
технічній літературі / Т. Мельниченко // Книга в со-
ціокультурному просторі: матеріали міжнародної науко-
вої конференції (Львів, 3–5 травня 1995). – Львів: 
Фенікс, 1995. – С.28–29.

17. Комова М. В. Документальність подання інфор-
мації в масовій комунікації / М.В. Комова // Світ 
соціальних комунікацій: наук. щокварт. журн. – Т. 7 / 
Київ. міжнарод. ун-т. – К.: КиМУ, ДонНУ, 2012. – 
С. 42–45.

References

1. Barabash, V. A. (2010), “Interactive methods in the 
process of communicative competences formation of future 
documentologists”, in Prylutska, A.Ie. (Ed.), Proceedings 
of the XI International Scientific Conference “Human, 
Culture, Technology in the New Millennium”, National 
Aerospace University “Kharkiv Aviation Institute”, 
Kharkiv, 9–11 September 2010, Kharkiv, pp. 104-105.

2. Fihol, N. M. (2012), “Electronic educational 
discourse. Its composition and terms”, Derzhava ta Re-
ghiony [State and Regions], vol. 4, pp. 217–221.

3. Verbovyi, R. M. (2011), “Electronic editions for 
youth in Ukraine: trends, specificity, topics”, Derzhava ta 
Reghiony [State and Regions], vol. 4, pp. 29–40.

4. Penchuk, I. L. (2011), Television for Children in 
Ukraine: a Monograph, KPU, Zaporizhzhia, 384 p.

5. Kaminska, A. A. (2013), “The influence of the 
modern Ukrainian television on formation of moral 

education of the youth”, Svit Sotsial’nykh Komunikatsiy 
[World of Social Communications], vol. 9, pp. 122–124.

6. Hyrina, T. S. (2011), “European experience in 
creation of radio programs for children”, Derzhava ta 
Reghiony [State and Regions], vol. 4, pp. 41–46.

7. Turovska, L. (1995), “Formation of information 
needs in a historical book and the ways of their satisfaction 
in an academic library”, in Kvitko, I. S. (Ed.), Proceedings 
of the International Scientific Conference “Book in Socio-
cultural Space”, Lviv, 3–5 May 1995, Feniks, Lviv, p. 18.

8. Luman, N. (2005), The Reality of the Mass Media, 
Praksys, Moscow, 256 p. 

9. Ivanov, V. F. (2003), Sociology of Mass Com-
munication: a Textbook, Cherkasy State University by 
B. Khmelnytskyi, Cherkasy, 193 p.

10. Ivanov, V. F. (2000), “Theoretical study of the 
sociological aspects of mass communication”, Naukovi 
Zapysky Instytutu Zhurnalistyky [Scientific Notes of the 
Institute of Journalism], vol. 3, pp. 93–103.

11. Ivanov, V. F. (2013), Mass Communication: a Mo-
nograph, Akademiia Ukrainskoi Pressy, Centr Svobodnoi 
Pressy, Kyiv, 902 p.

12. Lall, D. (2002), Mass Media, Communication, 
Culture: Global Approach, K.I.S., Kyiv, 264 p.

13. Maslow, A. H. (1962), Toward a Psychology of 
Being, Van Mostrand, Princeton (NJ).

14. Bakulev, G. P. (2005), Mass Communication: Wes-
tern Theories and Concepts, Aspekt Press, Moscow, 176 p.

15. Komova, M. V. (2012), “Documentary presentation 
of information in mass communication”, Svit Socialjnykh 
Komunikacij: Naukovyj Shhokvartaljnyj Zhurnal [World 
of Social Communications: Research Quarterly Journal], 
vol. 7, pp. 42–45.

16. Melnychenko, T. (1995), “Theoretical and metho-
dological aspects of researches of information needs of 
researchers in the natural and scientifical and technical 
literature”, in Kvitko, I.S. (Ed.), Proceedings of the 
International Scientific Conference “Book in Sociocultural 
Space”, Lviv, 3–5 May 1995, Feniks, Lviv, pp. 28–29.

17. Komova, M. V. (2012), “Documentary presentation 
of information in mass communication”, Svit Socialjnykh 
Komunikacij: Naukovyj Shhokvartaljnyj Zhurnal [World 
of Social Communications: Research Quarterly Journal], 
vol. 7, pp. 42–45.

Петрушка А. І. Ресурси науково-популярних знань як чинник навчального процесу



116

Ін
ф

ор
м
а
ц
ій

н
е 

су
сп

іл
ьс

т
во

. 
В

и
п
у
ск

 2
3.

 2
01

6.
 (

сі
че

н
ь-

че
р
ве

н
ь)

Communicative space of domestic tourism in Ukraine:
semantic and structural aspects

УДК 070.13(477)“196/198”(045)

Комунікаційний простір внутрішнього туризму в Україні:
семантичні та структурні аспекти

На підставі аналізу теоретичних джерел обґрунтовано поняття «кому-
нікаційний простір внутрішнього туризму в Україні» та описано загальну 
структуру відповідного феномену.

Комунікаційний простір внутрішнього туризму витлумачено як конти-
нуум, який, з одного боку, є колективним результатом інтеракцій агентів, 
а з іншого боку, детермінує їх потреби, інтенції, поведінку.

З’ясовано, що загальна структура цього комунікаційного простору зумов-
лена активністю головних та інших агентів і зв’язків між ними.

Ключові слова: комунікаційний простір; комунікаційна система; струк-
тура комунікаційного простору внутрішнього туризму.

Перехейда В. В.,
канд. наук із соц. комунік.

On the basis of theoretical sources we grounded the concept “communication 
space of domestic tourism in Ukraine” and developed the general structure of 
the relevant phenomena.

Keywords: communication space; communication system; structure of com-
munication space of domestic tourism.

Perekheida Valentyn, 
Candidate of Sciences
on Social Communicaitons

На основании анализа теоретических источников обосновано понятие 
«коммуникативное пространство внутреннего туризма в Украине» и 
разработана общая структура соответствующего феномена.

Коммуникативное пространство внутреннего туризма истолковано как 
континуум, который, с одной стороны, является коллективным результа-
том интеракций агентов, а с другой стороны, детерминирует их по треб-
ности, интенции, поведение.

Выяснено, что общая структура этого коммуникативного пространства 
обусловлена активностью главных и других агентов и связей между ними.

Ключевые слова: коммуникативное пространство; коммуникатив-
ная система; структура коммуникативного пространства внутреннего 
туризма.

Перехейда В. В.,
канд. наук 
по соц. коммуник.

Коммуникативное пространство внутреннего туризма в Украине: 
семантические и структурные аспекты

ступ. Події 2014–2015 рр., а саме: анексія Кри-
му, воєнний конфлікт на Донбасі, свідчать про 

негармонізованість суспільного комунікаційного 
простору в Україні. А також про те, що нині йо го 
слід розбудовувати й освоювати засобами турис-
тичних практик – віднаходити консенсус через 
культурний діалог, пізнання пластів національної 

історії та її артефактів, виховання поваги до інших 
цінностей.

Виконання таких складних соціокомунікаційних 
за своєю природою завдань має прикладний ха-
рак тер. Але передовсім слід визначитися з відпо-
відними категоріями, зокрема теоретично розробити 
ключове поняття.

© Перехейда В. В., 2016
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Перехейда В. В. Комунікаційний простір внутрішнього туризму в Україні: семантичні та структурні аспекти

Мета статті – обґрунтування поняття 
«комуніка ційний простір внутрішнього туризму в 
Україні» на семантичному та структурному рівнях.

Теоретичне підґрунтя. Проблему комунікацій-
ного простору досліджували як закордонні, так і 
вітчизняні фахівці: П. Бурдьє, О. Гримов, О. Ду-
бас, І. Зорін, М. Кряжевських, К. Левін, Ю. Лот-
ман, В. Миронов, О. Родін, І. Фолькмер та ін. 
Здобуваючи соціологічні, культурологічні, політо-
логічні, філологічні, філософські та інші потрак-
тування, це поняття розширювало й збагачувало 
свою семантику. Тож наразі немає єдиного його 
тлумачення.

Частотність уживання поняття «комунікаційний 
простір» свідчить про його великий пояснювальний 
потенціал, який можна використати й у теорії соціа-
льних комунікацій. До цього ж висновку доходять, 
а також вказують на шляхи освоєння зазначеного 
поняття й зарубіжні фахівці. Приміром, австра-
лій ська дослідниця І. Фолькмер (Ingrid Volkmer) 
зазначає: «Стратегія міжнародної теорії комунікації 
має полягати в розробці методології для осмис-
лення «окремішності» інтерпретацій, змістів, реле-
вант ності глобальної публічної сфери з метою вияв-
лення специфіки комунікаційного простору різних 
регіонів світу» [1]. Звісно, ця національна спе-
цифіка комунікаційного простору має бути дослід-
жена на різних рівнях соціальної структури й у 
різних практиках, у тому числі й туристичних.

Результати дослідження
Комунікаційний простір як поняття теорії соціа-

льних комунікацій. Як уже зазначалося, термін 
«комунікаційний простір» перебуває у процесі 
активного теоретичного осмислення, тож наразі в 
науковій літературі єдиного його тлумачення немає, 
а існуючі виявляють очевидні фахові відмінності.

Крім того, спостерігається вживання поняття 
кому нікаційний простір у зв’язках з дотичними: 
«комунікаційна система», «комунікаційне середо-
вище», «поле».

У соціально-філософському вимірі комунікацій-
ний простір – «система багатоманітних комуніка-
ційних зв’язків, які виникають між різними акторами 
в соціумі, що перебуває під впливом культурних, 
економічних, політичних, технологічних та інших 
факторів» [2].

Це й подібні тлумачення великою мірою апелю-
ють до теорії французького соціолога П. Бурдьє, 
в якій одним з центральних понять є соціальний 
простір – сукупність підпросторів, так званих по-
лів: поля релігії, поля культури, поля політики, 
поля економіки тощо. На думку вченого, соціальний 
світ можна відобразити «в формі багатовимірного 
простору, побудованого на підставі диференціації 
та розподілу, які сформовані сукупністю діючих 
властивостей в досліджуваному соціальному уні-
версумі – властивостей, здатних надавати їхньому 
власнику силу і владу в цьому універсумі. Агенти 

й групи агентів визначаються, таким чином, за їх-
німи відносними позиціями в цьому просторі» [3].

Діючі властивості, взяті за підставу для побу-
дови соціального простору, є різноманітними вида-
ми влади, або капіталами, що перебувають в обігу 
в різних полях. Капітал, який може існувати в 
об’єктивованому стані, … є владою над полем (у 
даний момент часу) [4, 15]. Як відомо, П. Бурдьє 
виділяв три основні види капіталу: економічний, 
культурний та соціальний [5].

Поняття «простір» і «поле» також наріжні в 
теорії німецько-американського психолога К. Леві-
на (Kurt Lewin), автора теорії поля, яка має суттєвий 
вплив на сучасну психологію. Учений вва жав, що 
індивід перебуває і розвивається в так званому 
психологічному полі – «життєвому просторі», утворе-
ному множи ною навколишніх предметів, реа льних 
і нереальних, актуальних, минулих і майбутніх 
по дій, які перебувають у психологічному просторі 
індивіда в певний момент. Елементи наділені різною 
валентністю – своєрідними енергетичними заряда-
ми, що визначають їх притягальну або від штовхува-
льну силу. Також, стверджував учений, можна гово-
рити про психологічне поле соціальної групи [6].

До згаданих понять звертаються також і культу-
рологи, вдаючись при цьому до семіотичних тлу-
мачень: «комунікаційний простір … можна предста-
вити у вигляді особливої системи символів, яку 
Ю. М. Лотман позначав як семіосфера» [7]. А сам же 
Ю. Лотман, здійснюючи літературознавчий аналіз 
творів М. Гоголя, стверджував, що «художній 
простір являє собою модель світу даного автора», 
це «континуум, в якому розміщуються персонажі і 
відбуваються дії» [8]. Додамо ремарку: континуум – 
це неперервна сукупність (від лат. континуум – 
суцільний, неперервний). Сьогодні в наукових пра-
цях з філософії, культурології вживається поняття 
«просторово-часового континууму».

Ще одне поширене тлумачення комунікаційного 
простору полягає в його представленні як сукуп-
ності комунікаційних практик, наприклад, так: 
«Визначальним при аналізі інформаційно комуні-
каційного простору для нас є розуміння його пере-
довсім як соціальної інфраструктури, мережі соціа-
льних відносин, що базуються на використанні 
інформаційно-комунікаційних технологій. Виріша-
льного значення при формуванні інформаційно-
комунікаційного простору набувають характер і 
особливості комунікаційних практик, які його 
конституюють» [9]. Чимало наукових праць (част-
ково й процитованих) мають інтерпретативну за-
кономірність: поняття «комунікаційний простір» 
у них визначається через поняття «комунікаційна 
система». 

Водночас деякі дослідники семантично розріз-
няють ці термінологічні одиниці. Наприклад, О. Ду-
бас, вивчаючи особливості політичних комунікацій, 
стверджує: «Комунікаційна система містить у собі 
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структуровану сукупність комунікаторів, реципієн-
тів, значеннєвих повідомлень, комунікаційних ка-
налів і засобів комунікації. Взаємодії комунікаційних 
систем різного рівня, а також їхніх елементів 
і комунікаційних структур, генерованих у ході 
міфотворчих процесів, утворюють комунікаційний 
простір» [10, 231]. Таким чином, комунікаційну 
систему розуміють як складник комунікаційного 
простору. Причому наголосимо ще чіткіше на 
«взає модії комунікаційних систем різного рівня»: 
ці взаємодії настільки складні (партнерські та 
конкурентні, ефективні та конфліктні), що кому-
нікаційний простір тієї чи іншої галузі суспільного 
життя як результативна величина має нову якість 
соціальної комунікації.

Також цікавою є спроба розрізнювати феномени 
«комунікаційна система» і «комунікаційний прос-
тір» на підставі хронологічного критерію. Примі-
ром, дослідниця М. Кряжевських, створюючи ко-
мунікаційну модель сучасного музею, стверджує: 
«Комунікаційний простір музею – величезний про-
сторово-часовий контекст, його об’єкти перебувають 
між собою не тільки на фізичній відстані, а й на 
часовій дистанції. Він має синхронну та діахронну 
характеристики, на відміну від комунікаційної 
системи, яка існує тільки тут і зараз» [11].

Дослідники туризму теж оперують поняттям 
«прос тору», зокрема при вивченні ціннісних його 
основ: «…Аксіологічний туристичний простір ми-
сли ться як елемент соціально організованого прос-
тору, основна функція якого – сприяти розвитку 
особистості шляхом використання специфічних 
методів для розширення доступності соціокультурної 
сфери та об’єктів природної і культурної спадщини» 
[12]. Причому «максимальний ефект в розвитку 
особистості досягається в зонах туристичного про с-
тору, що відстоять від актуальної зони даної особи 
на одну сходинку вбік ідеальних оцінок» [12]. 
По годжуємося з І. Зоріним у тому, що туризм як 
простір цінностей повинен як мінімум «на сходинку» 
перевищувати ціннісний простір туриста, бо лише 
тоді можна сподіватися на зростання духовної 
сфери людини як ефект від подорожі.

Огляд джерел, що найбільшою мірою відпові-
дають нашій позиції, та власне бачення проблеми 
дають змогу сформулювати наріжне в цій статті 
поняття: Комунікаційний простір внутрішнього ту-
риз му – соцієтально-комунікаційне середовище, яке 
формується агентами внутрішнього туризму (ви-
роб ни ками, продавцями, споживачами туристичних 
про дуктів та ін.), як комунікантами, а також 
наяв ними на території країни рекреаційними ре-
сурсами, що виступають об’єктами символічних 
інтеракцій для цих комунікантів. Існує у вигляді 
множини різнорівневих зв’язків, індивідуальних 
і колективних практик, поширених смаків, сте-
реотипів, оцінок, цінностей тощо.

Таким чином, комунікаційний простір мислиться 

як континуум (від. лат. continuum – такий, що є 
неперервно протяжним), який, з одного боку, 
є колективним результатом інтеракцій агентів, 
а з іншого – детермінує їхні потреби, інтенції, 
поведінку.

Він містить у собі найрізноманітніші матеріальні 
та духовні явища: «курсування ресурсів усередині 
підсистем суспільства» (Т. Парсонс), «економічні 
обміни» (Ж. Бодрійяр), «трансляцію міфів»(К. Ле-
ві-Стросс, Р. Барт), «обмін поглядами на вуличній 
сцені» (Е. Гідденс), «діалог між двома» (М. Бубер), 
«пам’ятники й тексти культури» (Ю. Лотман). Цю 
інтегральність він генетично успадковує від самої 
комунікації, яка, за визначенням польського со ціо-
лога та медіаексперта Т. Гобана-Класа (To masz Goban-
Klas), є «такий механізм, завдяки якому люд ські 
стосунки можуть існувати й розвиватися» й охоплює 
все те, «що може підкорювати простір і час» [13, 
45]. У межах цього континууму нала год жуються, 
підтримуються та оновлюються зв’язки між 
агентами – існує своєрідний рельєф комуніка цій.

Базовими чинниками комунікаційного простору 
є змістова інформація, соціальний статус кому-
нікантів, їх комунікаційна поведінка та практики.

Загальна структура комунікаційного простору 
внутрішнього туризму. На нашу думку, в осмисленні 
комунікаційного простору внутрішнього туризму в 
Україні наступним (після дефініційного аналізу) 
за значущістю пошуковим завданням є структурний 
аналіз цього феномену. Таке дослідження зазвичай 
проводиться з метою пояснення внутрішньої будови 
певної системи, виділення підсистем, елементів 
різ ного рівня, характеристики системних зв’язків 
між ними. Завершується структурний аналіз, як 
пра вило, розробкою моделі досліджуваного явища, 
процесу тощо. Тож декомпозиція та подальше уза-
гальнення її результатів дає змогу зусібіч оцінити 
властивості системи.

Структурна модель не повинна сприйматися як 
механічне поєднання елементів – вона цілком зміс-
товна, знакова, символічна, тож кожен її елемент 
наділений значенням, яке постає в результаті не 
тільки самопозиціонування, а й під впливом інших 
елементів. У цьому сенсі нам близьке твердження 
О. Родіна: «Комунікаційний простір соціуму є ви-
ключно складним, полікомпонентним за змістом. 
Для його характеристики слугують поєднані катего-
рії (інтенсифікація комунікацій, сфера масової 
комунікації, комунікаційні відносини, ЗМК та ін.), 
що охоплюють компоненти зовнішнього середовища 
і зміст внутрішнього середовища. Цей простір має 
інформаційну і ментальну структури» [2].

Наше розуміння структури комунікаційного 
прос тору також суголосне поглядам П. Бурдьє. 
Опи суючи властивості соціальних полів, автор на-
голошував: «Структура поля є стан співвідношення 
сил між агентами або інститутами, залученими в 
боротьбу, або, якщо хочете, розподіл специфічного 
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Перехейда В. В. Комунікаційний простір внутрішнього туризму в Україні: семантичні та структурні аспекти

капіталу, який, будучи результатом попередньої 
боротьби, спрямовує подальші стратегії. Ця струк-
тура, що лежить в основі стратегій, спрямованих 
на її трансформацію, сама постійно залучена в гру. 
Основною ставкою боротьби, місцем якої є поле, 
виступає монополія на легітимне насильство (спе-
ци фічну владу), яка є відмітною властивістю роз-
гля нутого поля. Тобто, врешті-решт, основною став-
кою боротьби слугує збереження або руйнування 
структури розподілу специфічного капіталу» [3].

Тож вивчення структури комунікаційного прос-
тору передбачає дискурсивний аналіз комунікацій-
них ролей, стратегій і потоків усіх його агентів. 
Пропонуємо розглядати структуру комунікаційного 
простору внутрішнього туризму в Україні, з огляду 
на вагомість потоку того чи того агента – якою 
мірою він впливає на перебіг і результати дискусії, 
визначає рівень розвитку цієї галузі суспільного 
життя.

У комунікаційному просторі внутрішнього ту-
риз му є величезна кількість зацікавлених сторін з 
різноманітними, а часом і протилежними інтересами 
та програмами, які теж ведуть своєрідну боротьбу 
за вплив. Навіть критики туризму є агентами цього 
комунікаційного простору, адже вони беруть участь 
у суспільній дискусії і впливають на остаточне 
тлумачення внутрішнього туризму.

Основні вузли структури комунікаційного прос-
то ру внутрішнього туризму в Україні утворюють 
такі його суб’єкти: комунікаційні лідери (туристич-
ні оператори й туристичні агенції), головні та інші 
агенти дискурсу, які перебувають у стані взаємодії, 
взаємовпливів, перерозподілу капіталів як прояву 
боротьби за символічну владу.

Комунікаційний лідер – туристичний бізнес, а 
саме: туристичні оператори і туристичні агенції. 
Серед них:

Багатопрофільні туроператори: «Аккорд-Тур» 
(м. Київ); «Всесвіт Тур (м. Київ); «Гамалія» 
(м. Київ); «Міст Тур» (м. Львів); «Моноліт» 
(м. Львів); «Феєрія» (м. Київ); «Холідей Тур ІФ» 
(м. Івано-Франківськ) та ін.

Туроператори, що спеціалізуються на екскурсіях 
по країні: «Anga Travel» (м. Київ); «Kraina ua» 
(м. Київ); «Навігатор Україна» (м. Харків); «Ор-

на мент України» (м. Київ); «Унікальна Україна» 
(м. Київ).

Туроператори в Західній Україні: «Karpaty.Tra-
vel» (м. Львів); «Відвідай» (м. Львів); «Оксамит-
КЛ» (м. Тернопіль) та ін.

Туроператори в Криму: «Кандагар» (м. Севасто-
поль); «Кримтур» (м. Сімферополь); «Ласпі» 
(м. Сімферополь); «Профтур» (м. Сімферополь); 
«СНП Крим» (м. Сімферополь); «Тур Етно» (м. 
Севастополь) та ін.

Головні агенти дискурсу: туристи (мандрівники); 
готельний бізнес; заклади системи охорони здоро-
в’я, передовсім, санаторно-курортні заклади (сана-

то рії, профілакторії, пансіонати); культурно-освіт-
ні заклади (музеї, театри, галереї, розважальні 
заклади); перевізники; заклади харчування (ресто-
рани, кафе, бари); медіа; Державне агентство Украї-
ни з туризму та курортів (ліквідоване у вересні 
2014 р.); Відділ розвитку туризму при Міністерстві 
економічного розвитку і торгівлі України; освітні 
та науково-дослідні заклади (академії, інститути, 
університети) та ін.

Інші агенти дискурсу: служби (екологічні, метео-
рологічні, рятувальні, аварійні, комунальні, пожеж-
на охорона, міліція); природоохоронні та інші гро-
мадські організації; політичні партії; Міністерст во 
соціальної політики; Торгово-промислові палати 
та ін.

Багатосторонні комунікації об’єднують агентів 
в комунікаційні системи внутрішнього туризму по 
горизонталі («туроператор – туроператор», «тур-
оператор – турагенція», «турист – турист») та 
вертикалі («турист – турагенція», «турист – кому-
нальна служба», «турбізнес – влада»). Ці комуні-
каційні системи можуть працювати злагоджено – 
шляхом обміну думками, пом’якшення й вирішення 
конфліктів, знаходження збалансованих взаємови-
гід них рішень. Однак під час конфліктних комуні-
кацій певні системи працюють дисфункційно, що 
розбаланасовує всю структуру комунікаційного 
простору внутрішнього туризму. Тож залишається 
відкритим питання про механізми застосування 
комунікаційних інструментів, які дають змогу 
забезпечити ефективне функціонування всіх ланок 
комунікаційного простору, просувати туристичні 
продукти, виводити їх на ринок, що, безперечно, в 
інтересах споживачів.

Висновки. Комунікаційний простір внутрішнього 
туризму є множиною різнорівневих зв’язків, інди-
відуальних і колективних практик, поширених 
смаків, стереотипів, оцінок, цінностей тощо, які 
існують у вигляді соцієтально-комунікаційного се-
ре довища. 

Загальна структура цього комунікаційного прос-
то ру зумовлена активністю головних та інших 
акторів (агентів) і зв’язків між ними. Серед них: 
комунікаційний лідер – туристичний бізнес (опера-
тори та агенції); головні агенти дискурсу (туристи, 
суб’єкти туристичної інфраструктури, перевізники 
тощо), інші агенти дискурсу (служби, партії, ор-
гани влади).

Список літератури

1. Volkmer I. International Communication Theory in 
Transition: Parameters of the New Global Public Sphere / 
Ingrid Volkmer // mit communications forum / I. Volk-
mer [Електронний ресурс]. – Режим доступу: http://
web.mit.edu/comm-forum/papers/volkmer.html.

2. Родин А. В. Коммуникационное пространство как 



120

Ін
ф

ор
м
а
ц
ій

н
е 

су
сп

іл
ьс

т
во

. 
В

и
п
у
ск

 2
3.

 2
01

6.
 (

сі
че

н
ь-

че
р
ве

н
ь)

социальная реальность : автореф. дисс. на соиск. учен. 
степени канд. филос. наук: 09.00.11 / Родин Александр 
Васильевич; [ГОУ ВПО «Мордовский государственный 
университет им. Н. П. Огарева»]. – Саранск, 2009. – 24 с. 
Режим доступу: http://www.dissercat.com/content/
kommunikatsionnoe-prostranstvo-kak-sotsialnaya-realnost.

3. Бурдье П. Некоторые свойства полей [Електронний 
ресурс] (23.11.12) / Пьер Бурдье. – Режим доступу: 
http://bourdieu.name/content/nekotorye-svojstva-
polej.

4. Бурдье П. Социология социального пространства / 
Пьер Бурдье; [пер. с франц.; общ. ред. и послесл. 
Н. А. Шматко]. – М. : Институт экспериментальной 
социологии; С.Пб. : Алетейя, 2007. – 288 с.

5. Бурдье П. Формы капитала [Електронний ресурс] 
(14.09.12) / Пьер Бурдье // Экономическая социо-
логия. – Т. 3, № 5, ноябрь 2002. С. 60–74. – Режим досту-
пу: http://ecsoc.hse.ru/data/670/586/1234/ecsoc_t3 
_n5.pdf.

6. Левин К. Теория поля в социальных науках / 
Курт Левин; [пер. с англ.]. – С.Пб : Речь, 2000. – 368 с.

7. Миронов В. В. Изменение коммуникационного прост-
ранства культуры как фактор её кризиса / В. В. Ми ро-
нов [Електронний ресурс] (12.08.13) / В. В. Миронов. – 
Режим доступу: http://www.chronos.msu.ru/RREPOR 
TS/mironov_izmenenie.pdf.

8. Лотман Ю. М. Художественное пространство в 
прозе Гоголя / Ю. М. Лотман // В школе поэтического 
слова: Пушкин. Лермонтов. Гоголь. – М. : Просвещение, 
1988. – С. 251–292.

9. Гримов О. А. Теоретико-методологические основы 
изучения развития личности в условиях информационно-
коммуникативного пространства [Електронний ресурс] / 
О. А. Гримов // Психология и социология.  Социальная 
психология. – Режим доступу: http://www.rusnauka.
com/5_SVMN_2013/Psihologia/12_129128.doc.htm.

10. Дубас О. П. Інформаційно-комунікаційний прос-
тір: поняття, сутність, структура [Електронний ресурс] / 
О. П. Дубас // Сучасна українська політика. Політики 
і політологи про неї. – 2010. – Вип. 19. – С. 223–232. – 
Режим доступу: http://dspace.nbuv.gov.ua/bitstream/
handle/123456789/26693/22-Dubas.pdf?sequence=1.

11. Кряжевских М. Ю. Модель коммуникационного 
пространства музея [Електронний ресурс] (18.12.2012) / 
М. Ю. Кряжевских // Вестник Челябинского государст-
венного университета. – 2012. – № 4 (258). Философия. 
Социология. Культурология. – Вып. 23. – С. 64–67. – Ре-
жим доступу: http://www.lib.csu.ru/vch/258/013.pdf.

12 Зорин И. В. Аксиологическое пространство как 
предметная область педагогики туризма [Електронний 
ресурс] / И. В. Зорин // Теория и практика физи-
ческой культуры : Научно-теоретический журнал. – 
2000. – № 8. – Режим доступу: http://lib.sportedu.ru/
Press/TPFK/2000N8/p23-26.htm.

13. Goban-Klas T. Media i komunikowanie masove. 
Teorie i analizy prasy, radia, telewizji i Internetu / 
T. Goban-Klas. – Warszawa; Krakow: Wydawnictwo nau-
kowe PWN, 1999. – 336 s.

References

1. Volkmer, I. (2016), “International communication 
theory in transition: parameters of the new global public 
sphere”, Mit Communications Forum, available at: 
http://web.mit.edu/comm-forum/papers/volkmer.html.

2. Rodin, A. V. (2009), Communation Space as Social 
Reality, Abstract of the PhD diss. (philol.sci.), Mordova 
State University named by N. P. Ogarev,  Saransk, 24 
p. available at: http://www.dissercat.com/content/
kommunikatsionnoe-prostranstvo-kak-sotsialnaya-realnost.

3. Bourdieu, P. (2012), “P.Bourdieu. Some properties 
of fields”, Sociologicheskoe Prostranstvo P’era Burd’je [So-
ciological Space of Pierre Bourdieu], available at: http://
bourdieu.name/content/nekotorye-svojstva-polej 

4. Bourdieu, P. (2007), Sociology of Social Space, 
Institute of Experimental Psychology, Moscow, Aletheia, 
S. Pb, 288 p.

5. Bourdieu, P. (2002), “Forms of capital”, Jekono-
miches kaja Sociologija [Economic Sociology], vol 3, 
no. 5, pp. 60-74, available at: http://ecsoc.hse.ru/
data/670/586/1234/ecsoc_t3_n5.pdf.

6. Levin, K. (2000), Theory of Field in Social Sciences, 
Rech’, S. Pb, 368 p.

7. Mironov, V. V. (2013), “Changing communicational 
space of culture as a factor of its crisis”, available at: 
http://www.chronos.msu.ru/RREPORTS/mironov_
izmenenie.pdf.

8. Lotman, Yu. M. (1988), “Art space in the prose 
of Gogol”,  In the School of Poetic Words: Pushkin, 
Lermontov, Gogol, Prosveshhenie, pp. 251-292.

9. Grimov, O. A., “Theoretical and methodological 
basics of study of personality development in terms of 
information and communication space”, Psychology and 
Sociology: Social Psychology, South-Western State Uni-
ver sity, Kursk, available at: http://www.rusnauka.com/ 
5_SVMN_2013/Psihologia/12_129128.doc.htm.

10. Dubas, O. P. (2010), “Іnformation and communicative 
space: concept, nature, structure”, Suchasna Ukrainska 
Polіtika. Polіtiky i Polіtologi Pro Nei [Modern Ukrainian 
Po litics. Politicians and Political Scientists About It], 
vol. 19, pp. 223-232, available at: http://dspace.nbuv.
gov.ua/bitstream/handle/123456789/26693/22-Dubas.
pdf?sequence=1.

11. Kraezhevskykh, M. Yu. (2012), “Model of commu-
nication space of the museum”, Vestnik Cheljabinskogo 
Gosudarstvennogo Universiteta [Herald of Chelyabinsk 
State University], no. 4 (258), vol. 23, pp. 64-67, available 
at: http://www.lib.csu.ru/vch/258/013.pdf.

12. Zorin, I. V. (2000), “Axiological space as topical 
area of tourism pedagogy”,  Teorija i Praktika Fizicheskoj 
Kul’tury: Nauchno-Teoreticheskij Zhurnal [Theory and 
Practice of Physical Culture: Scientific-Theoretical Jour-
nal], no. 8, available at: http://lib.sportedu.ru/Press/
TPFK/2000N8/p23-26.htm.

13. Goban-Klas, T. (1999), Media i Komunikowanie Ma-
sove. Teorie i Analizy Prasy, Radia, Telewizji i Inter netu, 
Wydawnictwo naukowe PWN, Warszawa, Krakow, 336 s.

Perekheida Valentyn. Communicative space of domestic tourism in Ukraine: semantic and structural aspects



Н а у к о в е    в и д а н н я

Інформаційне суспільство
Науковий журнал

Випуск 23
січень–червень

2016

Електронна адреса видання:
http://www.nbuv.gov.ua (Наукова періодика України) – НБУ ім. В. І. Вернадського;

http://www.library.univ.kiev.ua/ukr/fonds/univmag/poshuk.php3 – НБУ ім. М. Максимовича;
http://www.journ.univ.kiev.ua/periodyka/ – наукова періодика Інституту журналістики

Над ви пу ском прац юва ли:

Редактор англійських текстів Наталя Ващенко
Ко рек тор Ганна Дзюбенко

Технічний дизайн Анастасія Пінчук
Комп’ютерне редагування та верстка Анастасія Пінчук

Літературний ре дак тор Катерина Соколова

Формат 60х84/8. Ум.др.арк 11,2
Наклад 100 прим.

Під го то вле но до дру ку нав чаль но-ви дав ни чою гру пою 
Ін сти ту ту жур на лі сти ки.

Ад ре са ре дак ції: 
04119, Ки їв, вул. Мель ни ко ва, 36/1, 
Ін сти тут жур на лі сти ки, кімн. 103а,

тел. 481–45–48
e-mail: publishing.group.ij@gmail.com

Виготовлювач: 
Міжкафедральна навчально-поліграфічна лабораторія

Інституту журналістики, 
04119, м. Київ, вул. Мельникова, 36/1,

Інститут журналістики, кімн. 102
тел. 481-45-48

e-mail: publishing.group.ij@gmail.com


