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едіакомунікації (МК) як складова соціаль-
них комунікацій тісно пов’язані з масової та

мережевою комунікаціями. Це можна стверджува-
ти, базуючись на функціях, ознаках і властивостях
МК, частина з яких є спільними для усіх зазначе-
них видів комунікації, частина — модифікована,
частина — унікальна. Актуальність даної статті
обумовлена трансформаційними тенденціями у га -
лузі соціальних комунікацій, зокрема в їхній скла-
довій МК, через виділення нових і видозміну тра-
диційних функцій, ознак і властивостей. 

Метою статті є обґрунтування доцільності виді-
лення нових й адаптації традиційних функцій,
ознак і властивостей МК.

Відповідно до мети виділяємо такі завдання:
систематизувати функції, ознаки і властивості МК;
коментувати доцільність запозичення з інших

наук й адаптації невластивих у теоріях комуніка-
цій функцій, ознак і властивостей для теоретично-
го осмислення категоріального апарату МК.

Гіпотеза: МК синтезують невластиві теоріям
комунікації функції, ознаки і властивості із тради-
ційними комунікаційними характеристиками для
вироблення власного категоріального апарату.

Методика статті в основному ґрунтується на
аналітичних і теоретичних загальнонаукових мето-
дах, що дають змогу запропонувати функціональ-
но-категоріальну систему МК. Зокрема відповідно
до аксіоматичного методу нами сприймалися як
ста лі деякі ознаки МК, асоційовані з масовою ко -
мунікацією. Елементарно-теоретичний аналіз до -
поміг узагальнити систему знань, відповідно до
якої з’ясовувалися базові зв’язки масової комуні-
кації та медіакомунікацій у теорії соціальних кому-
нікацій. Для точного вираження думок з метою ви -
ключення можливості неоднозначного розуміння
застосовувався метод формалізації. При опрацю-
ванні теоретичних розробок українських та зару-
біжних вчених використовувалися методи контек -
стуального та герменевтичного аналізів, необ хід -
них для тлумачення наукових праць.

МК є абсолютно новим видовим утворенням у
теоріях соціальних комунікацій. Саме ця новацій-
ність пояснює відносно низький теоретичний рі -
вень осмислення теми. Серед поодиноких праць,

присвячених дослідженню МК, на окрему увагу
заслуговують «Від Facebookґу і гламуру до Wiki -
leaks: медіакомунікації» Георгія Почепцова і стат-
тя «До постановки наукової проблеми про особли-
вий статус медіакомунікацій (масового спілкуван-
ня) в системі соціальних комунікацій» Во лодими-
ра Різуна.

Активно здійснюють науковий пошук представ-
ники російської школи комунікативістики Оле -
на Вар танова, Марина Шиліна, Денис Дунас й ін.

Основна проблема МК лежить у площині їхнь-
ої термінологічної диференціації. З одного боку,
медіа вважається розгалужена система засобів
трансляції інформації, що включає абсолютно всі
наявні й застарілі провідники, як комп’ютер, теле-
фон, радіо, книга, шкіри тварин, дощечки, стіни
пірамід та ін. У цьому сенсі відбувається макси-
мальне наближення поняття до його семантичного
оригінального значення, що абсолютно розмиває
межі МК і робить їх складними для наукового
осмислення, універсалізації, систематизації та ка -
тегоріального розподілу. З іншого боку, науково
прийнятим вважається асоціювання МК з мас-
медіа, що смислово акцентує на науковій пробле-
матиці об’єкту дослідження.

Проте й таке асимілювання, на нашу думку,
потребує суттєвої корекції. Мас-медіа є складовою
системи масової комунікації. Причому, мас-медіа
для більшості аналітиків є уособленням масової ко -
мунікації. Наприклад, професор Володимир Рі зун
вважає масовою комунікацією вплив комуніканта
на комуніката у вигляді маси [10, с. 22]. По дібні
ідеї, але у більш широкому тлумаченні зі спробою
охопити всі аспекти масової комунікації зустрічає-
мо у професора Валерія Іванова: «Процес збору,
опрацювання і поширення соціальної інформації
(інформації позагенетичної, семантичної, фіксова-
ної у знаках) за допомогою спеціальних каналів
(преса, радіо, телебачення, відео, кіно й ін.) на
велику й розташовану у різних місцях аудиторію»
[4, с. 104—105]. Тобто, провідні українські теорети-
ки масової комунікації проводять чітку аналогію
між мас-медіа і масовою комунікацією. 

Якщо взяти за основу твердження згадуваних
науковців, то залишається відкритим питання

5© Цимбаленко Є. С., 2014
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щодо інтернету, стільникової телефонії та інших
новітніх засобів комунікації як масових медіа. Бе -
зумовно, можемо сказати: інтернет увійшов у
систему мас-медіа і повинен розглядатися як одна
з її складових на рівні з пресою, радіо чи телеба-
ченням. Масовість інтернету у комунікаційному
процесі не викликає жодних сумнівів. Це підтверд-
жують численні моніторингові дослідження про-
відних міжнародних та національних аналітичних
агенцій (напр., Nielsen Online, GfK, TSN, InMind
й ін.), у звітах яких зазначається щорічна динамі-
ка інтернет-користувачів і статистика Facebook,
Twit ter, YouTube та інших комунікаційних серві-
сів. Але виникає інша, складна для чіткого катего-
ріального розподілу, властивість інтернету — пер-
соналізація інформації, чи орієнтування на персо-
нальні запити споживача інформаційного продук-
ту. Низка сервісів, наприклад, інтерактивне теле-
бачення, персональні газети на зразок MyCNN.
com, DailyMe, послуга RSS, вузькі тематичні роз-
силки й ін. орієнтуються виключно на індивідуаль-
ного споживача, а не на масову аудиторію, що
робить не зовсім коректним застосування терміну
мас-медіа для позначення інтернету. На наше, пе -
реконання, саме синтез орієнтувань на індивіду-
ального й масового споживача інформації є голов-
ною відмінною рисою МК від масової комунікації.

У контексті сказаного ми підходимо до вкрай
дискусійного аспекту МК — дуальності, що ніве-
лює поняття масової комунікації як односторонньо
спрямованого донесення інформації від професій-
ного мовця до масової аудиторії. З набуттям соці-
альної ваги інформаційно-медійних мережевих ре -
сурсів, що забезпечують вільні можливості публі-
кації авторських матеріалів, дедалі частіше зустрі-
чається зміна моделі інформування: виробник
інформації запозичує інформаційний продукт у
споживача інформації. Причому масове інформу-
вання аудиторії поза структурами мас-медіа може
відбуватися з вищою оперативністю, аніж безпосе-
редньо через медіа. Це пояснюється орієнтуванням
на потенційні зацікавлення аудиторії, а також роз-
галуженою мережею крос-посилань на приватних
мережевих сторінках.

Нині йде активне обговорення функціональних
трансформацій масової і медіакомунікацій. Нау -
ковцями виділяються деякі аспекти й наукові орі-
єнтири, робляться спроби визначити перспективи
розвитку МК. Проте всі ці розмови не мали б жод-
ного сенсу, якби не відбувалася технологічна рево-
люція в інформаційній і медіагалузях. Техно ло -
гізація завжди була властива для мас-медіа: «Для
створення і поширення повідомлень мас-медіа обо -
в’язково використовуються технічні засоби» [5,
с. 13]. Іншими словами, технологізація медіа і ко -
мунікацій є головною причиною трансформацій
МК. Як це виявляється? Змінилися й удосконали-
лися поліграфічні технології, що дали можливість

періодиці суттєво актуалізувати власні новини че -
рез оперативність публікації. Телебачен ня і радіо в
цифрову еру розвиває і розширює набір додатко-
вих сервісів для потужної інформаційної конку-
ренції. Інтернет заполонив чималу ча стина насе-
лення у процесах комунікації. Смарт фони синте-
зують функції телефонії та комп’ютерні комуніка-
ційні технології. 

Технологізація МК тісно пов’язана з іншою
важливою ознакою МК — конвергенцією. У зв’яз-
ку з постійною динамічною конкуренцією на внут-
рішньомедійному ринку, а також створенні інфор-
маційної конкуренцію з боку звичайних спожива-
чів інформації медіа стикнулися з проблемою
модернізації власних систем донесення інформації
через зближення і надання невластивих конкретно-
му медіа послуг (синкретичність). Основним при-
кладом, що не потребує пояснення чи коментуван-
ня конвергенції і синкретичності, є пропонування
розмаїтих форм представлення інформації в інтер-
неті традиційними медіа: газета, окрім електронної
версії видання, пропонує додаткові текстові інфор-
маційні й аналітичні матеріали, аудіоінтерв’ю й
звукові записи, відеоматеріали. Аналогічний набір
форм представлення інформації властивий і для
телевізійних і радіостанцій. За кордоном відбу-
ваються спроби синтетичної роботи газет і радіо-
програм, коли на радіо оголошуються деякі тексти
з газети, а газета максимально рекламує радіо про-
дукт. У цьому контексті набуває актуальності ще
одна ознака МК — інтерактивність. Пошук
можливостей залучення й утримання уваги аудито-
рії кожним медіа стимулює розвиток діалогічних
форм спілкування зі споживачами інформації че -
рез розмаїті чати і форуми, системи опитувань і
коментувань. Низький рівень інтерактивності тра-
диційних ЗМІ є одним із тих факторів, що дав
поштовх для стрімкого розвитку нових медіа.

Іншою ознакою, безпосередньо пов’язаною з
тех нологічними процесами, є мережевість МК.
Схиль ність до об’єднання у великі мережеві струк-
тури визначилися тенденціями глобалізації медіа.
Мережевість — це не тільки залучення до глобаль-
них інформаційно-комунікаційних мереж, як-то
інтернет, це створення глобальних мережевих кон-
гломерацій з централізованою і децентралізованою
системою управління контентом (інформаційними
потоками) та медійними трудовими ресурсами
(мережевий менеджмент).

Серед низки ознак, що спричинили динамічні
дискусії щодо появи МК як виду соціальних кому-
нікацій, виділяється глокальність. Синтез проти-
лежних явищ — глобальність і локальність з поя -
вою інтернету зумовили революцію в комуні ка -
ціях. З одного боку, комуніканти стають більш
гло бальними через нівелювання територіальних
обмежень. З іншого, локальні представлення інте-
ресів у глобальному просторі гарантують задово-
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лення інформаційних інтересів невеликих груп
людей.

Макдоналізація у МК знайшла можливість для
успішної реалізації через низку параметрів. Чи не
основними чинниками можна вважати «віддале-
ність» й «опосередкованість» міжособистісного,
групового і масового спілкування. Через необов’яз-
ковість (чи відсутність) індивідуальних ідентифі-
каторів втрачаються усталені традиціями правила
налагодження діалогу чи донесення інформації до
аудиторії. Це відображається у спрощенні стилю
мовлення, використанні «технологічних» штампів
для передачі емоцій чи реакцій (символьні скоро-
чення, піктограми, смайли й ін.), інфографічності
представлення даних й ін. Інформаційність й опе-
ративність превалюють перед аналітичністю й
достовірністю.

Не менш важливою ознакою макдоналізації
комунікацій є зміна орієнтирів у схемі «вироб-
ник — споживач інформації». Професійні акценти
втрачають свою пріоритетність, а будь-який кори-
стувач інтернетом уподібнюється до журналіста.
Для підтвердження останньої тези наведемо деякі
статистичні і моніторингові дані: у Канаді та Спо -
лу чених Штатах близько половини блогерів вва-
жають себе професійними журналістами [9].

Макдоналізація журналістики у цьому контекс-
ті характеризується низкою параметрів, що вихо-
дять зі:

спрощення моделі донесення інформації;
спрощення системи виробник — споживач

інформації;
спрощення мовностилістичних конструктів

донесення інформації;
спрощення жанрової палітри.

Близькою до макдоналізації є таблоїдизація МК,
яка виражається у зменшенні форматів видання для
більш зручного читання. Це технічний аспект. Проте
набагато суттєвішим є змістовий аспект таблоїдиза-
ції, оскільки  у гонитві за читачем чи глядачем від-
бувається зміна орієнтирів від якісної  до бульвар-
ної журналістики. Головними ознаками таблоїдиза-
ції МК є: примітивність журналістських текстів,
рясно збагачених великоформатними, часто вуль-
гарними, ілюстраціями, зверненням і грою на тва-
ринних інстинктах людини, таких як страх, секс,
бажання покопирсатися у брудній білизні інших
людей.

Тенденції макдоналізації й таблоїдизації суттєво
заперечують базові ідеї семіотики, коли текст роз-
глядається як концептуальна складова комунікації.
Наприклад, російська дослідниця семіотики і ко -
мунікації Тамара Дрідзе вважає текст, а не мову,
основною одиницею комунікації. При цьому науко-
вець концептуально обґрунтовує комунікацію, як
обмін діями «породження й інтерпретації текстів,
чи текстовою діяльністю» [2, с. 25]. Одночасно ко -
мунікація має соціальне забарвлення, оскільки це

«знакове спілкування соціальних суб’єктів»; вона
формує «локальний і глобальний соціокультурний
простір-час», що виступає «соціальним механізмом
інтеракції людина — середовище і реалізується у
формі діалогу» [2, с. 25]. При цьому важливою
властивістю комунікації є суб’єкт-суб’єктність,
оскільки індивіди намагаються пізнати і зрозуміти
ситуацію під час ведення діалогу. 

Діалогічність, невластива масовій комунікації,
у зв’язку з технологічними удосконаленнями ме -
діа каналів у МК започатковує нову медіаеру, коли
споживач інформації стає активним редактором
інформаційних потоків через залучення до комен-
тування й обговорення поширених медіа подій.
Безумовно, не всі записи, чи пости, можна вважа-
ти доцільними чи такими, що розвивають тему,
проте деякі записи мають глибоку аналітичність і
фактологічну базу. Наприклад, американський
теоретик Вілл Річардсон, аналізуючи нові види
масової комунікації блоги і вікі, вказує на суттєві
трансформації МК, завдяки яким змінилися уяв -
лення про публікацію журналістських матеріалів.
На прикладі поширення інформації про вибори в
Ірані у 2009 р. науковець робить висновок: набага-
то цікавішою і більш правдивою виглядала інфор-
мація про події в Ірані не на сайтах провідних
медіа, а в блогах і на Wikipedia: «У перший тиж-
день протесту сторінка енциклопедії «2009: Про -
тести проти виборів в Ірані» оновлювалася понад 2
000 разів і було залишено 145 цитат по завершен-
ні статті» [11, c. 3]. Отож, ми маємо яскраве підт-
вердження припущення щодо зміни усталеної мо -
делі масової комунікації, коли інформаційні пото-
ки спрямовувалися виключно від професійного
виробника інформації масовій аудиторії, на мо -
дель, коли інформація, спрямована від мас-медіа
через діалог і полілог модифікується і трансформу-
ється, прагнучи до досконалості.

Діалогічність має пряме відношення до нової
ознаки МК — синхронності. На відміну від масо-
вої комунікації, МК характеризуються синхрон-
ною моделлю донесення інформації. Безумовно, це
не глобальна ознака МК, оскільки не всім складо-
вим МК вона властива, проте технічне розширення
в інтернет і стільникову телефонію дає можливість
одночасно передавати інформацію в маси й отри-
мувати на неї реакцію аудиторії. 

Синхронність МК створює передумови для син-
тетичності МК як синтезу міжособистісної, групо-
вої, масової комунікацій. Ознака вкрай дискусійна,
оскільки при такому тлумаченні масова ко мунікація
розглядається всього-на-всього як одна зі складових
МК, що є нелогічним. Однак варіатив ність МК че -
рез інтерактивність та суб’єкт-суб’єк тність, а та -
кож часткова персоналізація масової споживацької
аудиторії і намагання медіа налагодити міжособи-
стісний та груповий діалог, розрахований на вста-
новлення реакцій аудиторії на отриману інформа-
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цію має властивості, як синтетичності і синхронно-
сті, так і діалогічності.

Суб’єкт-суб’єктність МК проявляється у
зміні розуміння понять «автор» і «читач» журна-
лістського твору. У монографії Л. Городенко «Тео -
рія мережевої комунікації» наводиться приклад із
журналістської практики у Швеції: «Газета Neri -
kes Allehanda на своєму сайті www.nerikes.se міс -
тить дві інтерактивні рубрики: «Поточне обгово-
рення», тема якого міняється щодня, та «Актуа -
льне обговорення» (максимум дві теми на тиж-
день). За результатами «актуальної» дискусії готу-
ється тижневий підсумковий матеріал на шпальту
або дві. Автори використовують висловлювання
відвідувачів сайту і таким чином «оживляють»
статтю» [1, с. 269—270]. На нашу думку, це можна
розглядати як ранні кроки до трансформації жур-
налістики у МК. З появою громадянської журналі-
стики (чи блогосфери) відбувається нівелювання
інформаційних домінант, коли цінність інформації
визначається не на рівні редколегії, а на рівні спо-
живацького зацікавлення. Крім того, оператив-
ність публікації інформації у мережевій комуніка-
ції не зобов’язує її авторів бути об’єктивними, а
факти представляються суб’єктивно. Повідомлення
зі сфери шоу-бізнесу, «гламурні» новини виперед-
жають у популярності новини економіки чи політи-
ки. Наприклад, рекорд за кількістю твітів у секун-
ду було встановлено наприкінці серпня 2011 р. і
склав 8868 повідомлень, коли з’явилася новина
про вагітність співачки Бейонсе [6]. Тоді як профе-
сійні мережеві представники намагаються сепару-
вати і сегментувати інформаційні потоки, блого-
сфера живе своїм окремим інформаційно-комуніка-
ційним життям, непідвладним зовнішнім обмежен-
ням і контролю. Дедалі частіше серед трансформа-
ційних процесів МК виділяють зміну розуміння
відповідальності медіа. Віднедавна до нових медіа
застосовують  т. зв. каскадну відповідальність —
ба гаторівневу систему домовленостей й етичних
правил, до якої долучаються всі користувачі
інформаційних супермагістралей, оскільки вони
можуть «змінювати свої ролі і функції, перетво-
рюючись із реципієнтів інформації в її відправни-
ків й операторів трансмісійних мультимедійних
процесів» [3, с. 50]. У зв’язку з цим можна гово-
рити про ще одну ознаку МК — фрагментарну нев-
регульованість.

Універсалізм МК є продовженням процесів
пошуку «моножурналіста» у масовій комунікації.
Дедалі частіше перед представниками медіа ста-
виться завдання не тільки пошуку й підготовки
інформаційного продукту; їм пропонують самостій-
но ілюструвати й макетувати свій матеріал. Для
інтернет-медіа журналіст часто поєднує функції
редактора. Це один бік проблеми — трансформація
професії медійника. Інший аспект лежить у площи-
ні технічній, коли універсалізуються процеси ви -

робництва медіапродукту, про що вже неодноразо-
во нами згадувалося раніше.

Виникнення альтернативних засобів виробницт-
ва і поширення інформації породило динамічну
конкуренцію в медіагалузі. Представники тради-
ційної та нової журналістики повинні гнучко адап-
туватися до потреб аудиторії через пошук невла-
стивих конкретному медіа схем інформування.
Динамічну конкуренцію ми схильні розглядати у
двох напрямках — внутрішня професійна, коли різ -
ні мас-медіа конкурують між собою, та зовнішня,
коли мас-медіа доводиться конкурувати з представ-
никами нежурналістських ресурсів — блогів, твітів,
вікі й ін. 

Важливими властивостями МК є накопичення й
архівування інформації. Семіотика контекстуаль-
но вивчає природу МК, розглядаючи шуми, кому-
нікаційні бар’єри, «пам’ятні знаки» не як перепо-
ну поглинання повідомлення, а навпаки, як гаран-
тію його залучення до інших повідомлень і «збере-
ження його у межах цього невизначено широкого
канону повідомлень» [8, с. 365]. Дискутуючи з
Юрієм Лотманом українська теоретик мережевої
комунікації Леся Городенко серед ознак інформа-
ції у мережевій комунікації виділяє її властивість
до втрати і зникнення через деформацію зв’язків
[1, с. 69]. Однак, у концепції тотожності особистості
Джона Локка знову акцентується: первинною функ-
цією знаку є саме підтримка й укріплення пам’яті, і
лише потім функція спілкування [7, с. 462].

Трансформаційні процеси у МК тісно пов’язані з
парадигмою самотворення інформації в еко- й
ноосфері. Відповідно до положень парадигми, кому-
нікація розглядається як стабілізуюча сила, що впли-
ває на соціальну організацію, культуру чи суспіль-
ство загалом, і, будучи невід’ємною частиною цієї
організації, її і створює [3, с. 36]. На нашу думку,
парадигма є синергетичною особливістю МК, оскіль-
ки частина технологій МК використовує у своїй
діяльності принципи самоорганізації як еволюцію
людської, мережевої, суспільної систем.

Анонімність — спільна ознака масової та медіа-
комунікацій. Масова аудиторія, на яку поширю -
ється інформаційний продукт за допомогою медіа,
є неоднорідною й дефрагментованою. Ви робник
інформаційного продукту лише частково може здо-
гадуватися про свого потенційного споживача
через тематичні підбірки чи вікові акценти. Він не
може категорично стверджувати, що його аудитори
є виключно, наприклад, особи віком 25—35 років,
що спеціалізуються на фінансах. Це лише прогно-
зування чи орієнтація на потенційного споживача.
Ще більш складною ситуація є у мережевому про-
сторі, де людина може бути не тільки анонімною,
але й з вигаданими соціальними ідентифікаторами,
що ускладнює цільову фрагментацію масової ауди-
торії. На відміну від масової комунікації у МК
аудиторія не завжди пасивно  сприймає інформа-
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ційні приводи; через розгалужену систему комен-
тування і зворотного зв’язку будь-який користувач
може долучитися до обговорення актуальної для
нього теми, при цьому не акцентуючи на власних
ідентифікаторах.

Розширеною ознакою анонімності у МК може-
мо вважати абстрактність, як позбавлення кон-
кретності аудиторії. Маси, як великі розрізнені
групи людей та індивідів, складно ідентифікують-
ся. Тому досить часто інформаційна політика медіа
будується на принципах абстрактного прогнозуван-
ня і передбачення, а також на аналітичних дослід-
женнях уподобань потенційної аудиторії.

Система масової комунікації зазнала карколом-
них змін з початком ери інтернету. Ці зміни тор-
кнулися практично всіх комунікаційних сегментів,
спричинивши запеклі дискусії у науковій спільно-
ті щодо теперішнього і майбутнього масової кому-
нікації і МК.

Ми схильні групувати основні трансформації у
МК під впливом технологій інтернету на такі ка -
тегорії:

універсальність комунікації, що виражається
у синтезі розмаїтих видів комунікації, як-то одно-
часність індивідуального, групового, масового
спілкування й ін.;

технологізація комунікації, що виникає унас-
лідок дедалі більшого пріоритету спілкування за
допомогою технічних пристроїв зв’язку, нівелюю-
чи міжособистісний діалог;

інформатизація комунікації у результаті по -
стійно активних надмірних інформаційних потоків;

макдоналізація комунікації через спрощення
мовних письмових конструктів;

глокалізація комунікації, як наслідок синтезу
глобальних парадигм спілкування в інформацій-
них мережах і локальних можливостей і пріорите-
тів представлення інтересів невеликих груп у масо-
вій глобальній аудиторії;

усно-письмова комунікація, що виникає під
впливом специфіки технологізації й об’єднує пара-
метри усної і правила письмової мови.

Проаналізувавши теорію і практику масової і
медіакомунікацій, ми виділяємо такі нові та уні-

версіалізовані ознаки МК: абстрактність; анонім-
ність; глокальність; діалогічність; динамічна кон-
куренція; дуальність; інтерактивність; конверген-
ція; макдоналізація; мережевість; накопичення й
архівування; синкретичність; синергетичність; син-
тетичність; синхронність; суб’єкт-суб’єктність; таб-
лоїдизація; технологізація; фрагментарна невре-
гульованість; універсалізм. Ми не претендуємо на
досконалість й універсальність наших тверджень,
навпаки запрошуємо до дискусії широку наукову
спільноту, аби колективно виробити головні кон-
цептуальні напрямки розвитку теоретичних учень
про медіакомунікації.
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іжнародний конкурс інтернет-активізму «The
Bobs» був заснований 2004 р. ні мецькою

суспільно-правовою медіакомпанією «Deut sche
We lle» (DW). Призами конкурсу щороку наго-
роджують онлайн-проекти різними мовами, котрі
стимулюють інтернет-дискурс у контексті розпов-
сюдження свободи слова та захисту прав людини.
Мета «The Bobs» — підкреслити різноманітність і
важливість нових форм масової комунікації в
інтернеті (блогів, мікроблогів, соціальних мереж,
веб-сайтів проектів вищевказаної тематики, веб-
версій ЗМІ тощо) та організувати міжнародний
полілог на суспільно важливі теми. Цільова ауди-
торія конкурсу — мультиплікатори та трендсеттери
інтернету, а також активні користувачі. Тобто в
першу чергу цільовою аудиторією є люди, котрі
створюють та розповсюджують оригінальний кон-
тент на проблемні суспільно-політичні теми, мо -
жуть упливати таким чином на громадську думку,
започатковувати дискусії та прямо чи опосередко-
вано стимулювати демократичні зміни у своїх
країнах [1]. 

Інтернет-середовище сприяє виникненню всьо-
го названого вище. Як зазначає з цього приводу
український науковець О. Зернецька, «саме через
такі якості блогів, як мобільність і доступність,
полегшується комунікація між людьми, в такій
віртуальній спільноті виникає можливість спілку-
вання й обговорення подій та ідей, зокрема й
пов’язаних з політичним життям країни і світу»
[2, с. 14]. 

Конкурс «The Bobs» проводять у державах із
браком демократії, аби стимулювати там демокра -
тичні зміни за допомогою нових медій, а також
сприяти обміну ідеями між інтернет-активістами з
різних держав. Це найбільший міжнародний кон-
курс інтернет-активізму, аналогів якого в Європі
поки що немає. Його варто досліджувати як
інструмент розповсюдження свободи слова і демо-
кратії за допомогою нових медій у контексті роз-
витку інтернет-простору, блогосфери та нових
форм масової віртуальної комунікації. Щорічні
результати конкурсу можна розглядати як стислий

підсумок розвитку інтернет-простору в країнах, де
відбувається змагання. У 2013 р. конкурс уперше
проводився в Україні, тому наукове дослідження
цього проекту є доволі актуальним [3]. Оскільки
кардинальні зміни в сучасному світі часто почи-
наються саме в соцмережах (як, на приклад, події
арабської весни), наукове до слідження цього фе -
номена є не тільки бажаним, а й невідкладним.
Тут можемо навести слова українського дослідни-
ка Г. Почепцова: «Поява нових медіа полегшила
процес міжнародних інформаційних інтервенцій,
адже вони створюють інформаційно-комунікатив-
ний простір, у якому пришвидшено всі процеси
обміну. Державний апарат не в змозі реагувати і
прогнозувати можливі наслідки таких інтервенцій.
І майже на кожному кроці він програє» [4].

Можна констатувати, що вивчення форм масових
віртуальних комунікацій, а також нових медій в
українському журналістикознавстві перебуває на
етапі становлення та розвитку. Серед досліджень
україн ських журналістикознавців, які без посеред ньо
або дотично досліжували цю тему, зацікав люють
праці І. Артамонової, І. Гудінової, А. Захарченка,
О. Зернецької, В. Король ка, О. Ку   тузової, К. Пи -
ли пенко, Б. Потятиника, Г. Почепцова, Ю. Ро ма -
ненко, Г. Сащук, Є. Тихо мирової та інших.

Щодо закордонних науковців, то варто згадати
на працювання П. Берда, С. Блека, Ф. Буарі,
П. Вей ла, І. Дзялошинського, В. Дубицької, А. Зве -
 рінцева, Т. Лєбєдєвої, Г. Мельника, В. Му зиканта,
М. Мосса, Є. Пашенцева, Т. Свана, М. Спіл  лей на,
Г. Тульчинського, А. Ульянов сько го, Р. Хоф фа,
В. Чихачова, Б. Швальбе, В. Ше пель. 

Щодо конкурсу інтернет-активізму «The Bobs»,
то можна стверджувати, що цей проект в україн -
ському журналістикознавстві досі не досліджувався.

Об’єктом нашого дослідження стали нові циф-
рові комунікаційні технології масової комунікації.
Предмет — міжнародний конкурс інтернет-акти-
візму «The Bobs» як інструмент розповсюдження
свободи слова та стимуляції міжнародного су -
спільного дискурсу у всесвітній мережі. Мета
дослідження — виявити тенденції розвитку кон-
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Міжнародний конкурс інтернет-активізму «The Bobs»
від «Deutsche Welle» як інструмент розповсюдження 

свободи слова за допомогою нових медій 

У статті досліджено конкурс інтернет-активізму «The Bobs» від «Deutsche Welle» як інструмент розповсюд-
ження свободи слова за допомогою нових медій. Проаналізовано кількісні та якісні зміни конкурсу упродовж
2004—2013 рр., зроблено висновки про його ймовірне значення для активізації міжнародного інтернет-дискурсу в
контексті вищезазначеного.

Клю чо ві  слова: «The Bobs», «Deutsche Welle», інтернет-активізм, свобода слова, блогосфера. 
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курсу впродовж 2004—2013 рр. та його ймовірне
значення для активізації суспільного дискурсу та
розповсюдження свободи слова в інтернеті.
Завдан ня — провести моніторинг розвитку конкур-
су у 2004—2013 рр., проаналізувати кількісні та
якісні зміни. 

Спочатку цільовою аудиторією конкурсу «The
Bobs» мали бути тільки блогери. Цей термін виник
у 1997 р. й мав таке визначення: «Назва «блог»
походить від скорочення англомовного web log,
що перекладається українською як веб-журнал
(тобто журнал, який ведеться у «світовій павути-
ні» — web), скороченого до форми blog. Уперше
термін вжив активний американський інтернет-
користувач П. Мергольц» [2, с. 14]. Одначе зго-
дом перелік номінацій інтернет-змагання розши-
рювався, керівництво проекту звертало увагу на
відеоблоги, мікроблоги, кампанії громадського
активізму в соцмережах тощо. Нині «The Bobs»
охоплює блогосфери 14-ти країн. 

Наведемо таке визначення цього терміна, вве-
дене в обіг у 1999 р. Б. Л. Гремом. «Блогосфера
(від англ. blogoshhere) — спільний термін, що охо -
плює всі блоги та їх взаємозв’язки. Блогосферу
можна вважати віртуальною громадською ареною
початку ХХІ століття. Зарубіжні науковці вклю-
чають її до нових соціальних медіа, які поступово
починають відігравати відчутну роль у спілкуван-
ні людей, груп, громад із найрізноманітніших
тем» [2, с. 15]. 

Отже, цільова аудиторія «The Bobs» згодом
стрімко урізноманітнювалася. Проаналізувавши
список переможців у 2004—2012 рр., можна помі-
тити, що в ньому здебільшого користувачі, які
походять із держав, у яких бракує демократії.
Наприклад, дисиденти, професійні та громадські
журналісти, а також організації (наприклад, блог
російського опозиційного видання «Новая газета»
здобув першість у 2011 р.). Більшість переможців
висвітлюють у своїх блогах теми та події, котрі
замовчуються в суспільстві та рідко оприлюдню-
ються в традиційних мас-медіях. Наприклад,
серед переможців 2012 р. — арабомовний ресурс
Harassmap («Мапа домагань»), на яко му жертви
сексуального насильства в Єгипті можуть розпові-
сти про те, що з ними сталося; блогер із
Бангладеш Абу Суфіан, котрий веде віртуальний
щоденник про випадки порушення закону владою
його країни; іранський дисидент і журналіст Араш
Сіргачі, котрий свого часу був засуджений до 14
років ув’язнення за критику режиму.

Чому деякі переможці конкурсу викликають до
себе таку увагу чинної влади — як до участі в
ньому, так і після? У зв’язку з цим можна згада-
ти слова Г. Почепцова: «У минулому управляти
масовою свідомістю було простіше (в цьому плані
працювала, зокрема і релігія), оскільки світ був
значно сталішим, і його модель (картина) теж

була сталою та фіксованою. Сьогодні світ перебу-
ває в динаміці, тому виникла потреба у складні-
ших методах управління, які враховували б і цю
динаміку, зважали б на урізноманітнення дозволе-
них варіантів поведінки людей. Тобто, попередні
етапи з одним варіантом поведінки і сталими
поглядами на світ можна вважати простішими для
управління масовою свідомістю» [5].

Прикметно також, що колишні переможці іноді
отримують «підвищення» і стають членами журі
(за правилами, для визначення фіналістів і пере-
можців обирається міжнародне журі, де кожен
експерт володіє якоюсь з мов конкурсу). Одна з
найважливіших особливостей «The Bobs» — те, що
переможці номінуються та обираються і членами
журі, і користувачами. Конкурс відбувається в
кілька етапів. Спершу на сайті конкурсу користу-
вачі пропонують кандидатів за принципом «кожен
може запропонувати кожного». Діє обмеження
лише для членів журі та співробітників «Deutsche
Welle»: вони не можуть номінувати власні про-
екти чи проекти, в яких відіграють важливу роль.
Цей етап триває один місяць. Протягом наступно-
го місяця члени журі (1 експерт — 1 країна) роз-
глядають усі пропозиції та формують список фіна-
лістів, який оприлюднюється на сайті конкурсу
(рішення особисто приймає кожен член журі, щоб
уникнути ймовірних зловживань, експерти ке -
руються загальними критеріями відбору фіналі-
стів). Після цього ще місяць користувачі голо-
сують за фіналістів. Підсумки конкурсу підби-
ваються на дводенному засіданні журі в Берліні,
під час якого у спільній дискусії (кожен член журі
презентує фіналістів зі своєї країни) та шляхом
відкритого голосування (більшістю голосів) ви -
зна чаються переможці «The Bobs» у міжнародних
номінаціях. При цьому користувачі мають значно
більший уплив на результати конкурсу, ніж члени
журі, адже користувачі за допомогою онлайн-голо-
сування на сайті thebobs.com вирішують, хто пере-
може в переважній більшості номінацій (у 28-ми
мовних номінаціях — «Найкращий блог» та «Най -
кра щий мікроблог» усіма мовами конкурсу). Жу -
рі, своєю чергою, обирає переможців у шести між -
на родних номінаціях («Найкращий блог», «Най -
кра щий мікроблог», «Найкраща інновація», «Най -
кра щий громадський активізм», «Най креа тивні -
ший та найоригінальніший», «Приз від Репортерів
без кордонів», «Приз Deutsche Welle Global
Media Forum»). Тобто розгляд процедури прове-
дення конкурсу доводить, що визначення кандида-
тів і переможців відбувається відкрито і прозоро.

Аналіз підсумків конкурсу в 2004—2012 рр.
показує, що «The Bobs» — динамічний проект,
якісні та кількісні зміни в якому відбуваються
щороку. Можна виокремити зміни у трьох голов-
них сферах: мови; спеціалізація та кількість номі-
націй; форми віртуальної комунікації. Приміром,
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до 2013 р. кількість офіційних мов конкурсу збіль-
шилася з семи до чотирнадцяти (зокрема, у 2013-му
вперше змагатимуться учасники, котрі пишуть
україн ською, турецькою та гінді). Кількість номі-
націй за вищезгаданий період зросла з 10 до 34-х.
Серед них — шість міжнародних та двадцять вісім
мовних. 

Ураховуючи це можна дійти таких висновків.
До да вання нових мов свідчить про своєчасне реа-
гування проекту на глобальний порядок денний,
тобто на зміни у правлячих режимах країн, учас-
ники з яких братимуть участь у конкурсі.
Збільшення кількості номінацій відображає прак-
тично всі нові форми віртуальної масової комуні-
кації, до котрих нині активно вдаються користува-
чі інтернету: блоги, мікроблоги (Twitter), мульти-
медийні платформи, соціальні мережі. По суті,
кожна номінація називає інструмент для організа-
ції суспільних змін, наприклад, «Найкращий соці-
альний активізм» — приз за організацію грома-
дянської кампанії за допомогою інтернету.

Таким чином, конкурс «The Bobs» логічно про -
довжує та втілює основну ідею медіакомпанії
«Deutsche Welle» — підтримувати демократію, сво -
боду слова, права людини та толерантність [6].
Можна виокремити такі ключові характерні ознаки
проекту: постійний розвиток (охоплення нових
форм віртуальних масових комунікацій та мовних
регіонів), концентрація на важливих суспільно-
політичних темах (з усіх 34-х номінацій тільки в
одній — «Найкреативніший та найоригінальні-
ший» — приз вручається за подання контенту в роз-
важальному форматі), організація професійного
міжнародного полілогу та обміну суспільно важли-
вим ідеями і досвідом, демократичність вибору пе -
реможців (за версіями журі та користувачів). 

Імовірне значення проекту для розповсюджен-
ня свободи слова й захисту прав людини полягає у
професійному моніторингу міжнародної блогосфери
(якщо точніше, окремих мовних регіонів), привер-
танні уваги громадськості до ключових проектів,
організації полілогу на суспільно важливі теми та
стимулюванні реакції онлайн-спільнот на важливі
проблеми, а також сприянні утворенню міжнародних
мережних спільнот користувачів інтернету, котрі
можуть домагатися суспільних змін у своїх країнах. 
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Hrabska Anita. The international competition of Internet activism The BOBS from DEUTSCHE WELLE as a tool
of dissemination of freedom of speech through new media. 

In the article it is investigated the competition of Internet activism «The Bobs» from Deutsche Welle  as an
instrument for dissemination of freedom of speech with help of new media. The quantitative and qualitative changes of
the contest during 2004—2013 were analyzed. It was made the conclusions about its supposed meaning for activization of
international Internet-discourse in the above-stated context. 

Keywords: The Bobs, Deutsche Welle, Internet-activism, freedom of speech, blogosphere.

Грабская А. В. Международный конкурс интернет-активизма «The Bobs» от «Deutsche Welle» как инструмент
распространения свободы слова с помощью новых медиа.

В статье исследован конкурс интернет-активизма «The Bobs» от «Deutsche Welle» как инструмент распостранения
свободы слова с помощью новых медиа. Проанализированы количественные и качественные изменения конкурса на
протяжении 2004—2013 гг., сделаны выводы о его предполагаемом значении для активизации международного интер-
нет-дискурса в контексте вышеизложенного.

Ключевые слова: «The Bobs», «Deutsche Welle», интернет-активизм, свобода слова, блогосфера.



ктуальність дослідження. Імідж країни в
сучасному світі стає важливим економічним

ресурсом та одним із головних чинників її конкурен-
тоздатності. Пра гнення держав посісти провідні
позиції на світовому ринку, створити сприятливу
громадську думку ставить першочерговим завданням
формування позитивного іміджу країни в світі за
допомогою медіа-інструментів. Питання іміджу
об’єктивно  посідає одне із чільних місць у системі
пріоритетів розвитку держави. Імідж країни, її репу-
тація в закордонних ЗМІ і громадсько-політичних та
ділових колах — одна з основних умов зростання
економічних показників: успішного просування
товарів, у тому числі туристичних продуктів та
послуг, на міжнародному ринку; сприяє стабільному
соціально-економічному розвитку та залученню інве-
стицій в її економіку, відкриттю нових напрямів
діяльності й розвитку держави. На сьогодні сфера
туризму в багатьох країнах світу визначається як
одна з провідних у народному господарстві. На її
частку випадає понад 15 % світового валового націо-
нального продукту, всіх робочих місць та світових
споживчих витрат. Поява нових видів туризму
сприяє поетапному переходу на дедалі новіші етапи
зростання і розвитку держави загалом, підсилює
позитивний імідж.

У журналістикознастві імідж трактують як
образне уявлення про об’єкт, що формується у
масовій свідомості під впливом ЗМІ [1, с. 1]. Що -
до першої леді — це результат її роботи над собою
і продумані дії команди висококласних фахівців.
Поняття охоплює як внутрішній образ, так і зов-
нішній — уміння подати себе, публічне позиціону-
вання в контексті наявних обставин, часу і полі-
тичної ситуації, а також майстерність одягатися,
спілкуватися тощо. Складником іміджу вважаємо
враження аудиторії про певну особу, у позитивно-
му сенсі — її ідеалізація, у негативному — несприй-
няття, об’єкт для висміювання. Імідж — не кон-
станта, він постійно у стані еволюції, адаптується
і підлаштовується під певні ситуації, в цьому
випадку — в контексті державної політики
України. Ми розглядаємо імідж як певний синте-
тичний образ, що складається у свідомості людей
щодо вражень від подорожей та туристичних мате-
ріалів, простежуємо взаємозалежність туристичної
привабливості, географічного розташування та
взаємодії державних органів у роботі зі ЗМІ.

Огляд попередніх досліджень. У контексті фор-
мування іміджу держави у процесі дослідження
було проаналізовано друковані й аудіовізуальні,
мультимедійні ЗМІ, актуальні статті провідних нау-
ковців, іміджмейкерів, промови державних діячів,
прес-релізи та висновки про знакові державні події
у пострелізах. А також праці спеціалізованих ви -
дань і документальні дані МОН Украї ни, архівні
матеріали Національної бібліотеки імені В. Вернад -
ського, програми підготовки фахівців PR i прес-
служб державних органів влади, фаховою навчання
і підвищення кваліфікації працівників медіа. 

Вивченням цієї тематики займаються провідні
вітчизняні й закордонні вчені та іміджмейкери,
зокрема: Г. Почепцов, В. Різун, В. Іванов, В. Кос -
тіков, Д. Ольшанський, Н. Качинська, В. Шкляр,
Т. Іванова, В. Шепель, А. Ситников, Г. Во діч ка,
Ж. Сегела, Д. Герген, Р. Вер слин, М. Портер,
Р. Сквайр, Дж. Діадорфф, Т. Белл та Б. Інгхем,
Н. Вебстер та ін. Дослідники, здебільшого науков-
ці-практики, ке ру валися різними уявленнями про
сутність іміджу, масову комунікацію, процеси
сприйняття інфор мації та закономірності форму-
вання громадської думки. Варто зазначити, що
питання іміджу держави досі актуальне й не вирі-
шене, немає єдиного алгоритму створення іміджу.

Туристичний імідж держави як її образ, що
конструюється цілеспрямовано, має два основні
адресати: громадськість країни та світову спільно-
ту. Україна, як і більшість країн, потребує підси-
лення позитивного політичного іміджу, котрий
сприятиме її соціально-економічному й політично-
му розвитку та розширенню зв’язків із зовнішнім
світом і стане одним із головних напрямів розвит-
ку туристичної тематики.

Мета — дослідження ефективних методів фор-
мування іміджу країни як туристичної держави за
допомогою медіаінструментів. 

Завдання дослідження: створити алгоритм взає-
модії державних туристичних програм і ЗМІ; підси-
лити дієвість і ефективність мас-медіа щодо впливу
на формування державного іміджу; популяризувати
у ЗМІ теми, які підсилюють туристичну привабли-
вість країни. Туризм розглядаємо як дієвий інстру-
мент у формуванні іміджу України, не від’ємний
складник іміджу нації, суспільства. 

Теоретичне підґрунтя й гіпотези. Існують по -
лярні  думки про Україну як державу туристичну:

13© Чекалюк В. В., 2014

Чекалюк В. В., канд. наук із соц. комунік. (Україна)
УДК 007: 304: 323

Туризм як чинник формування державного іміджу

У статті розглянуто процес формування державного іміджу України крізь призму подавання матеріалів у вітчиз-
няних ЗМІ, сприйняття України як туристичної держави потенційними туристами та інвесторами з інших держав.

Клю чо ві  слова: імідж держави, формування громадської думки, преса, медіаінструменти. 
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деякі ЗМІ запевняють, що це міф, інші, навпаки,
показують реальні фінансові надходження від
туризму. Системним вважається підхід за умови
врахування повного переліку чинників, що впли-
вають на формування заявленого іміджу: від зако-
нодавства до інформаційної політики держави.
Гіпотезою дослідження вважаємо твердження про
те, що Україна все-таки має імідж туристичної краї-
ни, але він не дуже привабливий і потребує вдоско-
налення та популяризації. Перефразовуючи суд -
ження О. Володченко [2, с. 38—42], експертна оцін-
ка, вивчення наявного туристичного ринку дадуть
змогу перевірити правильність гіпотези та виявити
вади іміджу (за умови справдження гіпотези).

За нашою гіпотезою, попри еволюцію медіа-
ринку, роль ЗМІ, зокрема туристичної тематики,
у формуванні іміджу держави лише посилюється.
Туристична привабливість країни у ЗМІ — ефек-
тивний спосіб формування позитивного державно-
го іміджу. Авторка цієї статті протягом 2010—
2011 рр. викладала авторський курс «Іміджологія
та PR у туризмі» [3, с. 1—14] магістрам. Метою
викладання дисципліни є забезпечення єдності
теоретичної й практичної підготовки студента,
оволодіння навичками роботи над створенням і
аналізом матеріалів ЗМІ та інших джерел інфор-
мування. Акцентувалося на тому, що фахівці
повинні були в майбутньому працювати на імідж
держави, а саме: вміти створювати іміджеві інфор -
маційні ма теріали, прес-релізи, які сприяли б роз-
виткові туристичного сектора, популяризувати
туристичні послуги у ЗМІ та в потенційної клієнт-
ської аудиторії. Вироблялося вміння створювати й
поширювати  інформаційні, аналітичні, рекламні
тексти і матеріали художньо-публіцистичних жан-
рів, за стосовувати навички ділового листування.

Працівники ЗМІ, і державні кадри, і потенцій-
ні працівники туристичного сектора, мають добре
орієнтуватися в суспільних процесах, добирати
для вдосконалення комунікаційних процесів такі
факти й події, за якими вгадується явище, вміти
аналізувати його у процесі роботи над прес-релі-
зом чи іншим іміджевим, рекламним матеріалом,
який має бути грамотним, композиційно струнким,
глибоким, аргументованим, максимально інформа-
тивним, цікавим за стилем і формою, закликати до
співпраці.

Методи дослідження. Дослідження проведено
протягом 2010—2013 рр. Воно складалося з трьох
етапів, на яких були виконані конкретні завдання і
застосовані відповідні наукові методи. Ме ханізми
формування туристичної привабливості та позитив-
ного іміджу України у світі насамперед залежать
від подачі матеріалів у ЗМІ. Для верифікації за -
значеної гіпотези протягом 2010—2013 рр. викори-
стовуємо низку методів наукового дослідження, а
саме: соціологічні дослідження, збирання первин-
них даних, узагальнення для встановлення спіль-

них властивостей впливу на формування позитив-
ного іміджу країни у світовому медіапросторі.

Туризм — іміджетвірний і високоприбутковий
сектор економіки та чинник підвищення міжнарод-
ного авторитету України. Тепер постає питання про
потребу формування іміджу країни як туристичної
держави не тільки на міжнародному рівні, а й все-
редині країни. В управлінні процесами створення і
просування іміджу країни вирішальна роль нале-
жить засобам масової комунікації, оскільки в сучас-
ному світі лише під їхньою дією складається певне
ставлення і до країни, і до її громадян. 

Україна має імідж туристичної держави, але він
нечіткий, на стадії формування. Водночас експерти
визнають, що сьогодні дуже мало уваги в ЗМІ при-
діляється проблемам галузі, і практично немає
інформації про позитивні зміни в цій сфері бізнесу.
Однією з вдалих акцій у пропагуванні туризму в
країні було названо акцію «Сім чудес Украї ни»
[4, с. 1], започатковану Миколою Томенком. Автор -
 ка дослідження брала участь у науково-практичній
іміджевій роботі з реалізації державної ту ристичної
програми «Золота підкова Чер кащи ни» [5, с. 1]. У
2007 р. розробила та реалізувала соціальний проект
«Гетьман ські вечори», ідея яко го полягала у відрод-
женні давніх українських сі мейних традицій, звича-
їв та родинних обрядів. Сло ган проекту: «Дружна
родина — сильна держава». 

Туристична галузь України на цьому етапі ли ше
розвивається. Є успіхи, але й триває щоденна бо -
ротьба за якість інфраструктури, вдосконалення
законодавчої бази. Серед проблем туризму експер-
ти називали такі, як недосконалість законодавчої
бази щодо курортів та туризму; нерозвиненість
інфраструктури, а також відсутність державної по -
літики щодо пропагування туристичних по слуг на
внутрішньому та міжнародному рівнях. «Україн -
ська головоломка має багато рухливих пазлів.
Україна — це країна, яка впродовж своєї довгої
історії зазнала панування різних імперій. Тепер
вона самостійна і перебуває у пошуку власної іден-
тичності» [6, с. 73]. 

На початку ХХІ ст. Україна має реальний шанс
посісти гідне місце у світовому туристичному біз-
несі, але для цього ще багато треба зробити. По-
перше, сформувати в суспільстві думку про важ-
ливість цієї галузі для економіки країни. По-
друге, створити умови для розвитку туризму на
державному рівні. 

Результати й обговорення. Роль спортивних
матеріалів у формуванні державного іміджу дово-
лі вагома. У спеціалізованих і популярних гро-
мадсько-політичних виданнях спектр тематики під
рубрикою «Спорт» значно розширюється завдяки
поданню не тільки новин про забиті  голи, здобу-
ті очки, перебіг змагань, а й розповідей про життя
зірок спорту, їхніх подруг — актрис, моделей, про
поведінку фанатів у різних країнах, передрук



чуток і скандальних історій зі світових та закор-
донних таблоїдів. Спортивні видання стають деда-
лі популярнішими, масовими, економічно вигідни-
ми. Важливу роль спортивна журналістика відіг-
рає також у вихованні патріотизму, адже досяг-
нення українських спортсменів викликають масо-
вий енту зіазм, гордість за свою країну, віру в
перемогу, прагнення бути схожим на спортивних
героїв. До речі, нашу державу у багатьох країнах
ідентифікують саме за значними спортивними до -
сягненнями футболіста Андрія Шевченка та боксе-
рів братів Кличків. 

Пропаганда спорту у медіа — дієвий засіб вихо-
вання молодого покоління, започаткування моди
на спорт серед молоді, популяризації здорового
способу життя загалом для нації. Популярність
спортивних ЗМІ й окремих рубрик (додатків,
спец випусків) видань зумовлена, зокрема, тим, що
ця тема об’єднує всі покоління: від дітей  до лю -
дей похилого віку; усі верстви населення, неза-
лежно від статусу і фінансових можливостей: сту-
дентів і бізнесменів, політиків і всіх інших грома-
дян [7]. Спорт — найбільш «гаряча» тематика, тут
здебільшого важко передбачити результат, можна
робити лише якісь прогнози, адже будь-якої миті
все може змінитись і аутсайдер випередить лідера.
А ще це можливість зняти емоційну напругу, від-
почити від повсякденних турбот.  Справжня спор-
тивна «лихоманка» почалася напередодні «Євро-
2012»[8], згодом, у 2013-му, відбувся певний
спад, а на початку 2014 р. у ЗМІ подавалися 80 %
матеріалів про спорт, причиною такої медіаактив-
ності стала зимова олімпіада у Сочі [9]. Що ближ-
чим ставав 2012 р. чи 2014 р., то дедалі більше
уваги на шпальтах ЗМІ приділялося футболу,
інфраструктурі спортивних об’єктів, прогнозам
фахівців і коментаторів. Однак на часі чимало
проблем, вирішити які можна лише подбавши про
підготовку висококваліфікованих спортивних
журналістів. Як і туристична галузь, спортивна
журналістика стрімко розвивається, вона має під-
вищити якість та об'єктивність подання інформа-
ції, що сприятиме водночас і розвиткові як туриз-
му, так і футболу та інших видів спорту серед убо-
лівальників. 

Актуальність матеріалів туристичної та спортив-
ної тематики як інструменту творення державного
іміджу важко переоцінити. У сучасному світі спорт
як вид відпочинку, як засіб виховання, як самостій-
ний бізнес викликає інтерес у більшості населення
планети. Така популярність та соціально-психоло-
гічна роль спорту закономірно привертають увагу
не лише потенційних туристів, журналістів, а й сві-
тової спільноти, майбутніх інвесторів. 

Спортивні мас-медіа — невід’ємний складник
іміджу нації, суспільства. Чемпіонати світу з фут-
болу, фігурного катання, олімпійські ігри, приват-
не життя спортсменів — це вже масова культура,

події, які приваблюють не тільки спортивних
фанатів, а й інших туристів. Тому спортивна жур-
налістика створює особливу реальність, особливе
соціальне і культурне середовище, здатне вплива-
ти на аудиторію та формувати суспільну думку.

Практичність інформації та дієвість медіаін-
струментів. Україна — держава з багатьма конку-
рентоздатними ідентичностями. Східна Украна і
За хідна, Крим і Карпати... Турист в одній країні
може ознайомитися з величезним культурним пла-
стом. Українці завжди славилися гостинністю,
майже кожне місто має власне обличчя. Фахово
потрібно розробляти путівники, розвивати інфра-
структуру, пропонувати екскурсії та по слуги, щоб
зацікавити туристів, не тільки іноземців, а й меш-
канців інших регіонів України, поширювати
інформацію у ЗМІ. Працювати на зовнішій ринок,
починаючи з внутрішнього. Хоча, як відомо, вико-
рінити «совковий» спосіб мислення доволі важко,
а різноманітні запозичені слогани не вписуються у
контекст української ментальності. Тож для тво-
рення позитивного іміджу України потрібні фахів-
ці з новим креативним мисленням, глибоким знан-
ням традицій, звичаїв власного народу, його мен-
тальності.

Висновки. Український науковець зі світовим
ім’ям Б. Гаврилишин прогнозує піднесення Украї -
ни протягом 20 років: «чи стане Україна «нор-
мальною державою»? Відповідь — «так», але за
яких умов?... Характеристики бажаної «нормаль-
ної держави» можна згрупувати у чотирьох сфе-
рах життя: політичній, економічній, соціальній і
туристичній» [10, с. 240] У цьому разі авторка
пропонує використовувати туристичну сферу
України для формування позитивного іміджу дер-
жави. Туризм — основний чинник формування
державного іміджу. Акцентується увага на взаємо-
дії об’єкта, імідж якого формується, з цільовою
аудиторією через медіаінструменти. Авторка до -
водить, що певний імідж є в усіх і в усього, а
потрібний імідж треба: 1) створювати, 2) скерову-
вати, 3) корелювати і контролювати. Імідж дер -
жави — це продукт ефективних комунікацій, що
потребують  ґрунтовного наукового дослідження.
Тво рення репутації держави безпосередньо зале-
жить від туристичної привабливості країни у ЗМІ.
Саме медіаінструменти найбільш ефективні та
дієві у формуванні й популяризації державного
іміджу. Яскраві інформаційні приводи і система-
тичне подавання матеріалів про події в Україні
сприяють появі інтересу потенційних туристів і
бізнес-інвесторів до країни. Крізь призму медіа в
громадськості виникає первинне бажання співпра-
ці з об’єктом іміджу, підсилюється сформований
позитивний державний імідж.

Подяки. Висловлюю щиру подяку за обгово-
рення теми і матеріалів наукового дослідження
Вченій раді ІЖ КНУ імені Тараса Шевченка, а
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також професорові В. Різуну, кафедрі реклами і
зв’язків з громадськістю, професорові В. Іванову
за консультацію та надання допомоги у підготовці
цієї публікації.
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ров других стран. 
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оціальна відповідальність сучасного телеба-
чення перебуває на тому етапі, коли є потреба

детального аналізу та вивчення позицій: де і за
яких умов починається соціальна відповідальність
і як процес недотримання суспільних норм щодо
відповідальності впливає на аудиторію, на форму-
вання громадської думки та, врешті-решт, на
якість телевізійних продуктів. Коли переглядаємо
телевізійні програми, аналізуємо сітку передач
того чи того вітчизняного телеканалу, напрошу-
ється висновок: останнім часом дедалі більше кана-
лів тяжіють до створення та випуску програм, по-
перше, розважального жанру за типом формату
«дія — видовище»; по-друге, програм кримінальної
тематики; по-третє, телевізійних продуктів реклам-
ного характеру.

Спробуємо визначити, чи має місце соціальна
відповідальність власників комерційних телекана-
лів, які тяжіють до створення та випуску вищеза-
значених форм телепродуктів. Власне, найпопу-
лярніші українські телеканали, а саме: «Інтер»,
«СТБ», «1+1», «Новий», ТРК «Україна», конку-
рують між собою не з приводу тематичного напов-
нення інформаційно-аналітичних випусків, а саме
через створення найбільш видовищного ток-шоу.
Вдаючись до аналізу інфор маційних випусків  усіх
каналів упродовж тижня, ми не знайшли багато
розбіжностей щодо тематики. Отже, в останні ро -
ки можна впевнено стверджувати: рейтинги теле -
каналів формують не інформаційно-аналітичні ви -
пуски, а безпосередньо розважальні ток-шоу. До
характеристики ефективності саме цього типу
теле  візійного формату варто повертатися, оскіль-
ки актуальність завдання полягає в тому, щоб дати
оцінку і визначити критерії та принципи соціальної
відповідальності сучасного комерційного телебачен-
ня України, а вже згодом деталізувати, якими фор-
мами та форматами заповнений сучасний вітчизня-
ний телевізійний простір, і давати оцінку їх ефек-
тивності та впливовості на аудиторію.

Коли аналізуємо комерційний телевізійний
процес, виникають прості і логічні запитання: Чо -
му саме такий формат? Чому розважальні шоу?
Щоправда, відповіді на них не такі вже й прості.
Але щоб знайти їх, варто вивчити пе редумови

такого «тяжіння», окреслити можливі наслідки, щоб
визначити причини, які сприяють появі дедалі біль-
шої кількості «легких» розважаль них форм на віт-
чизняних телеканалах. Є. Бен кендорф, генеральний
директор Національної телекомпанії Украї ни, даючи
оцінку можливостям створення в Україні суспіль-
ного телебачення, торкається і пи тання соціальної
відповідальності комерційних телеканалів: «…роль
телебачення у формуванні суспільних цінностей,
культури, ви хованні молодого покоління є дуже
важливою. І найближчим часом його роль у цій
сфері не зменшиться. Комерційні телеканали не
можуть виконувати цю соціальну функцію, оскіль -
ки вони самі є заручниками системи жорсткої кон-
куренції, за якої вони змушені гнатися за рейтинга-
ми, щоб заробляти на рекламі. А гроші, отримані
від реклами, знову пускати у виробництво більш
затребуваного (як правило, значно змістовно про-
стішого продукту)» [1]. Можливо, перш ніж окрес-
лити критерії соціальної відповідальності комерцій-
ного телебачення, варто згадати про функції теле-
бачення, найголовніші з яких виокремив професор
А. Москаленко, один із фундаторів київської
школи журналістикознавства: 

інформування про зміни у навколишній дій-
сності; 

формування ставлення (позицій, поглядів,
думок) до дійсності, тобто соціальної орієнтації;

інтеграція окремих частин суспільства у
навколишню дійсність; 

передавання суспільно-культурної спадщини
від покоління до покоління [2]. 

Якщо поєднувати у проблемі соціальної відпо-
відальності виконання основних функцій телеба-
чення, то треба звернутися до визначення поняття
відповідальність. Отже, Новий тлумачний слов-
ник української мови дає таке визначення: «Від -
повідальність — покладений на когось або взятий
на себе обов’язок відповідати за певну ділянку
роботи, справу, за чиїсь дії, вчинки, слова» [3].
Чи можемо ми напевно стверджувати, що власни-
ки, випускові редактори відповідають за взятий на
них обов’язок безпосередньо здійснювати телеві-
зійну діяльність, дотримуючись основних функцій
телебачення? 
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Якщо не заглиблюватись у зміст кожної окремо
взятої функції, то відповідь на поставлене запи-
тання могла б бути позитивною — так, інфор-
мують, так, формують ставлення, інтегрують,
передають… Справді, кожен комерційний телека-
нал має у сітці мовлення випуск інформаційних
програм, але чи можна твердити, що подана
інформація відповідає дійсності, а не подається з
метою впливу на аудиторію та на задоволення
інтересів інвесторів, акціонерів тощо? В історії є
яскравий приклад того, як причиною соціального
невдоволення (під час президентських перегонів
2004 р. в Україні масові невдоволення переросли
у Помаранчеву революцію) може стати надання
переважною більшістю як комерційних, так і дер-
жавних телеканалів відвертої дезінформації. 

Пік розвитку інформаційно-аналітичних жан-
рів з пріоритетним поданням потрібної «власни -
кові» інформації в українському телепросторі,
за оцінками фахівців, спостерігався у період
2003—2004 рр., коли відбувався злам у визначенні
політичних інтересів. Хоча це був саме пік того
періоду, який журналісти назвали «час темників».
Шукаючи першопричини відмирання інформацій-
но-аналітичних, публіцистичних телевізійних жан-
рів, варто згадати виступ Президента України
Леоніда Кучми 23 листопада 2001 р., який особи-
сто назвав винуватців створення неякісного інфор-
маційного продукту. Під час зустрічі з викладача-
ми і студентами Національного університету
«Острозька академія» Л. Кучма зробив низку
цікавих зізнань щодо інформаційної політики у
державі та свободи преси. Зокрема він назвав
«питанням питань» свободу ЗМІ в Україні. Він
уточнив, що «у нас є свобода слова, але немає сво-
боди засобів масової інформації, тому що всі вони
відображають чиїсь інтереси». На його думку, «і
главі держави, і уряду, і Верховній Раді треба
серйозно задуматися над цим питанням» [4]. 

Чи зробили висновки можновладці, власники,
акціонери телеканалів після виступу президента,
сказати складно, оскільки події, що відбувалися
згодом і не є винятком у наші дні, доводять інше:
в Україні й досі немає свободи («від бажань влас-
ника») засобів масової інформації, а тому складно
стверджувати, що телеканали несуть соціальну
відповідальність. І не тільки наявність цензури є
основною причиною насичення українського теле-
візійного простору неякісними інформаційними
програмами. Американський учений Н. Пост мен
так оцінює роль цензури: «Якби викладачі
Анненберзької школи комунікації захопили три
головні телемережі США, то глядач може б і не
помітив різниці... Значно менша загроза йде від
урядових обмежень, ніж від телевізійного надмі-
ру. Ми не в змозі захиститися від інформаційної
експансії корпоративної Америки. Цензура дра-
тує, і їй, звісно, треба протистояти. Але вона три-

віальна. Навіть гірше: вона відвертає увагу. ТБ не
забороняє книжок, воно просто замінює їх.
Тирани всіх часів знали, як важливо забезпечити
людям якусь розвагу, аби розрядити невдоволен-
ня. Але більшість із них навіть не сподівалися б,
що маси ігноруватимуть все, неспроможне роз -
смішити чи розважити. Тому вони й покладали
(і далі покладають) надію на цензуру» [5].

У гонитві за прибутками, які надходять завдя-
ки високому рейтингові, наприклад, від показу
політичного ток-шоу, комерційні телеканали часто
вдаються до заміни серйозного дискурсу розвагою.
Аби втримати аудиторію, телеканали дедалі біль-
ше змушені виробляти програми, які несуть сенса-
цію, ігноруючи програми, які несуть знання, розу-
міння того чи того процесу. На жаль, саме до
таких впевнено можна зарахувати політичне ток-
шоу, яке донедавна виходило на каналі «Інтер»
«Свобода на Інтері», нову програму на цьому
каналі «Ток-шоу з Ганною Безулик», «Свободу
слова» на «ICTV», «Шустер LIVE» на «Першому
Національному каналі» тощо. Здебільшого автори
таких програм менше всього націлені вирішувати
питання щодо способу подавання інформації,
(більше думають про кількість учасників, про
наповненість аудиторії, про місця для основних
героїв програми тощо), вони не працюють над змі-
стом інформації (герої, як правило, «інфор-
мують» суспільство про ту чи ту подію без поси-
лання на факти, не вдаючись до аргументації).

Вчитуючись у слова американського ученого
П. Танненбаума [6], який зазначав, що «ТБ уже
фактом свого існування почало створювати особ-
ливу телевізійну реальність, оскільки виявилось
більш реальним, ніж сама реальність, стало зна-
ряддям її пізнання, «наставником життя», з яким
людство звіряє правильність подій, що відбу-
ваються, та їх сенс», доходимо висновку щодо
українських телевізійних реалій: кожен канал має
власну «телевізійну реальність», подає так і таку
інформацію, яка вигідна з огляду або на фінансо-
вий складник, або на політичний. Отже, можна
погодитися з думкою, що український телеглядач,
не отримуючи серйозної аналітики від телебачення,
надає перевагу програмам розважального жанру,
тому й орієнтацію сучасного українського ТБ мож -
на визна чити за формулою «РАЗ», яку подано у
статті «Розва жальна орієнтація українського ТБ на
прикладі Нового каналу» на порталі громадської
журналістики «ХайВей: тобі є що сказати світові!»: 

розважати (крізь сльози); 
агітувати (було б за що);
заробляти (будь-якою ціною) [7]. 

У цій самій статті автор ставить запитання і чує
відповідь, яка є слушною в дослідженні нашої
теми: «Чому в Україні немає проектів на зразок
передач Discovery? Відповідь передбачувана — це
фінансово невигідно. Проекти, які несуть пізна-
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вальну інформацію, на Новому транслюють після
півночі. Отже, висновок один: все визначається
грошима» [7]. 

Щодо проблеми критеріїв соціальної відпові-
дальності комерційного телебачення, то варто
звернути увагу на результати соціологічного опи-
тування, яке провели у 2012 р. студенти кафедри
реклами та зв’язків із громадськістю Інституту
журналістики Київського національного універси-
тету імені Тараса Шевченка. Більшість з 200 опи-
таних глядачів дала негативну оцінку телевізійним
проектам, як висновок: мало корисної інформа-
ції — багато емоцій та реклами. Саме тому у моло-
ді тотальна апатія навіть до того малого за обся-
гом корисного телевізійного змісту. 

Чи можна змінити ситуацію та яким чином
комерційне телебачення може стати соціально від-
повідальним? Можливо, дотримання критеріїв та
принципів соціальної відповідальності дасть шанс
телевізійникам повернути довіру та цікавість гля-
дача у значно серйозніших телевізійних продук-
тах. Для цього принципи соціальної відповідаль-
ності комерційного телебачення повинні лягти в
основу статутної діяльності кожного телеканалу та
відповідати нормам Конституції України, Цивіль -
ного кодексу України, Законів України «Про
інфор мацію», «Про телебачення та радіомовлен-
ня», «Про авторське і суміжні права», «Про рек-
ламу», «Про захист суспільної моралі» тощо [8],
зрештою, і міжнародним стандартам. 

Дотримання принципів соціальної відповідаль-
ності комерційного телебачення має стати однією з
вимог ліцензування, яке проводить Націо нальна
рада України з питань телебачення і радіомовлен-
ня, на котру покладено обов’язок регулювання
діяльності телеканалів. Хоч і встановлено чіткі
вимоги до змісту інформації, вироблено чіткі пра-
вила діяльності законодавчих і наглядових інстру-
ментів впливу на телекомпанії в разі порушення
ними законних інтересів суспільства й держави,
Національна рада України з питань телебачення
та радіомовлення, як правило, не фіксує пору-
шень законодавства телекомпаніями.

Метою вироблення принципів соціальної відпо-
відальності комерційного телебачення є пози -
ціонування телеканалу як відповідального члена
українського суспільства, котрому належить усві-
домити своє місце та обов’язки в ньому й прагну-
ти позитивно впливати на його розвиток. Прин -
ципи соціальної відповідальності комерційного
телебачення повинні встановлювати основні заса-
ди, якими повинен керуватися телеканал, реалі-
зуючи соціально вагому діяльність. Аналізуючи
міжнародний стандарт ISO-26000 «Керів ництво з
соціальної відповідальності» [9], в якому визна-
чаються основні принципи соціальної відповідаль-
ності, можна розробити керівні принципи соціаль-
ної відповідальності комерційного телебачення та

критерії їх дотримання, керуючись розумінням,
що поняття критерій — це основні ознаки, певні
мірила, які є суттю оцінювання: 

принцип підзвітності суспільству (теле-
канал повинен звітувати про вплив своєї діяльно-
сті на суспільство і довкілля);

принцип відкритості та прозорості
(телеканал повинен розкривати інформацію у зро-
зумілій, збалансованій і правдивій формі про
політику, рішення та діяльність, за які несе відпо-
відальність, включаючи їх фактичний і можливий
вплив на суспільство і довкілля);

принцип етичної поведінки (організація
повинна розробляти й застосовувати стандарти
етичної поведінки, котрі якнайповніше відпові-
дають її призначенню і сфері її діяльності. Орга -
нізація повинна розвивати структуру управління
так, щоб вона сприяла поширенню принципів
етичної поведінки як усередині її структури, так і
в процесі взаємодії з іншими);

принцип взаємодії із зацікавленими
сторонами (цей принцип означає, що організа-
ції слід поважати, розглядати пропозиції зацікав-
лених сторін та всіляко взаємодіяти з ними);

принцип правових норм (організація
дотримується всіх чинних законів і правил, вжи-
ває заходів, аби знати, як діють застосовані нею
закони і правила, інформувати тих осіб в органі-
зації, котрі відповідають за дотримання законів і
правил, знати, що таких законів і правил дотри-
муються);

принцип міжнародних норм (організація
поважає міжнародні норми, особливо у тих випад-
ках, коли ці норми є важливими для сталого роз-
витку та добробуту суспільства); 

принцип права людини (організація по -
винна визнавати важливість і загальність прав
людини, поважати права, зазначені у Всесвітній
декларації з прав людини).

До цього переліку принципів соціальної відпо-
відальності не зайвим буде додати ті, що вже є
усталеними в системі засобів масової інформації:

подання об’єктивної, збалансованої, точної,
достовірної та вичерпної інформації;

висвітлення суспільноважливої інформації;
обов’язкове дотримання правди, відокрем-

люючи факти від коментарів та оцінок;
захист принципу свободи об’єктивного зби-

рання та подання інформації;
ретельність у підготовці телевізійного про-

дукту;
повага до споживача, який завжди прагне

бачити і чути більше корисної, пізнавальної
інформації.

Версія 4.2 «Керівництва із соціальної відпові-
дальності» (ISO 26000) містить визначення со -
ціальної відповідальності. «Це відповідальність
організації за вплив своїх рішень та діяльності

Ê ð è ò å ð ³ ¿  ³  ï ð è í ö è ï è  ñ î ö ³ à ë ü í î ¿  â ³ ä ï î â ³ ä à ë ü í î ñ ò ³  ñ ó ÷ à ñ í î ã î  ê î ì å ð ö ³ é í î ã î  ò å ë å á à ÷ å í í ÿ

19



(продукти, послуги, процеси) на суспільство і
навколишнє середовище, що реалізується через
прозору та етичну поведінку, яка: 

сприяє сталому розвиткові, здоров’ю та доб-
робуту суспільства;

зважає на сподівання зацікавлених сторін; 
не суперечить відповідному законодавству та

міжнародним нормам поведінки; 
поширена в усій організації та практикуєть-

ся в її відносинах (діяльність організації в рамках
сфери свого впливу) [9].

Об’єднавши всі названі вище позиції (принципи
та критерії), можна сформулювати визначення соці-
альної відповідальності комерційного телебачення —
це відповідальне ставлення телеканалу до свого про-
дукту (послуги), споживачів телевізійних продук-
тів, працівників, акціонерів, партнерів, урахування
не тільки економічних та правових норм, а й людсь-
ких та соціальних аспектів професійної діяльності,
активна соціальна позиція, що полягає в гармоній-
ному співіснуванні, взаємодії та постійному діалозі
з представниками державної вла ди, комерційного
сектора і суспільства з ме тою  ефективного спри-
яння вирішенню гострих економічних, соціальних,
гуманітарних та екологічних проблем.

Але крім зовнішніх інструментів регуляції, теле-
компанія повинна мати внутрішні критерії, побудо-
вані на принципах соціальної відповідальності ко -
мерційного телебачення, які встановлюватимуть від-
повідальність за наслідки своєї діяльності. Пере -
довсім це стосується відносин з глядачами, партне-
рами, замовниками рекламних послуг, рекламодав-
цями, працівниками. Такі критерії повинні були по -
кладені в основу роботи редакційної ради та закріп-
лені статутом телеканалу. Як правило, в Україні
телеканали мають такі внутрішні регулятивні крите-
рії на період передвиборчої кампанії. Але аналіз
останньої передвиборчої парламентської кампанії
2012 р. дає право стверджувати, що телеканали
діють за принципом: за гро ші — будь-яка інформа-
ція. І навіть якщо на телеканалі діє редакційна рада,
затверджено редакційний статут і телеканал викори-
стовує внутрішні стандарти подання інформації, все
одно пріоритетне місце має позиція отримання при-
бутків за будь-яку ціну, а не дотримання ба лансу
між правом на свободу висловлювання й інформації
та відповідальністю перед суспільством, що призво-
дить до створення певного інформаційного вакууму
в населення, його дезорієнтації.

Свого часу один із найвидатніших соціологів
XX ст., французький філософ П. Бурд’є, писав,
що журналістика ніколи не може бути незалеж-
ною. Важливо, чиїм інтересам вона служить: су -
спільства, влади чи окремих осіб [10]. 

Чи є в Україні орган, структура, рада, які,
керуючись оцінкою суспільства, визначали б тих,
хто може претендувати на роль лідерів щодо дотри-
мання принципів соціальної відповідальності (про

регулятивну функцію Національної ради України з
питань телебачення і радіомовлення йшлося вище).
Офіційно визначеного ні державою, ні громадські-
стю органу немає. Утім в Україні на місце рецен-
зента та оцінювача якості телевізійних продуктів
претендує Національна телевізійна премія «Теле -
тріумф». Однак чи є підстави вважати «Теле -
тріумф» саме тим органом, який демонструє пози-
цію суспільства? Ні, не можна через кілька при-
чин. По-перше, навіть за подання заяв на участь у
«Телетріумфі» організатори премії жодним словом
не обумовлюють критерії відбору номінантів та
переможців. По-друге, крім визначення номінацій і
технічних вимог до відеоматеріалів, немає вимог
щодо дотримання бодай етичних принципів чи соці-
альної відповідальності, чи навіть загальних прин-
ципів функціонування телебачення. 

Підсумовуючи наше дослідження, хочеться споді-
ватися, що українське комерційне телебачення вже
найближчим часом почне служити інтересам суспіль-
ства, насамперед інтересам молодого покоління, і не
залежатиме у своїй діяльності від фактичної монопо-
лізації політичних партій на право визначати теми
інформаційних випусків, гостей політичних ток-шоу.
Поки що, нехтуючи принципами соціальної відпові-
дальності комерційного телебачення, власники пра-
цюють за правилом: вкласти кошти у проект, реалі-
зація якого має не лише повернути вкладені кошти,
а й принести прибутки. І наостанок. Власникам теле-
візійних каналів варто усвідомити, що рано чи пізно
неминучою стане умова вкладання коштів у створен-
ня не розважальних шоу, а інформаційно-аналітич-
них програм. Держава сформує вимогу: телебачення
повинне інформувати, навчати, розвивати громадсь-
ку позицію, задовольняти інтелектуальні по треби,
виховувати національну свідомість, адже саме завдя-
ки соціально відповідальному телебаченню як най-
важливішому складнику всієї системи засобів масо-
вої комунікації буде побудовано економічно розвине-
ну країну.
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анрове розмаїття для телебачення повсяк-
час удосконалюється. Найці кавіше це спо-

стерігати в умовах прямого ефіру, коли всі події
розгортаються на очах глядачів і час створення
події та час її спостереження збігаються. Спро -
буємо прослідкувати за такими поширеними жан -
рами телеаналітики, як бесіда та дискусія, в яких
активно використовується модель on-line для під-
вищення взаємодії з глядачем, а також для ство-
рення так званих відкритих текстів.

До цього жанру ми можемо зарахувати безліч
проектів, відомих як на українських, так і на за -
кордонних телеканалах. Цим проектам частіше
притаманні такі ознаки:

студійний формат спілкування (відсутність
різноманітності в прийомах монтажу, спокійний
темпоритм перемикання камер, перевага надається
мовній комунікації);

учасники програми — відомі постаті (як веду-
чі, так і гості), залучення до участі в розмові
фахівців різних галузей;

різноманітний рівень взаємодії з глядачем
(можливість залучити глядача до розмови (інте-
рактивний майданчик або теле-, відеодзвінок), а
також використання інтернет-коммунікації, часті-
ше через соцмережі);

тривалість — від 30 хв.;
упродовж програми може тривати опитуван-

ня (як глядачів через інтернет, так і присутних у
студії глядачів), або використовуються дані соціо-
логічного дослідження;

тематика програм: політика та суспільство. 
В окремих випадках у зв’язку з важливими

подіями в суспільстві як соціальний проект, щоб
звернути увагу на окрему проблему, або як імід-
жевий проект, телевізійники організовують різно-
манітні телемарафони. Але, на відміну від телема-
рафонів минулого століття, сьогодні це акції, що
привертають увагу до канала комунікації, тому
вони поширеніші. Умовно ми можемо розрізняти
марафони за такою тематикою:

благодійні (марафон «Дзвони Чорнобиля»,
при свячений 5-ій річниці аварії на Чорно биль ській
АЄС у 1991 р., що тривав у прямому ефі рі УТ
22 години і складався з двох частин [1, с. 309]);

консолідаційні (телемарафон, присвячений
20-ій річниці незалежності України «Українська
Не залежність», який тривав 52 години і потрапив
до Книги рекордів Гіннеса як найтриваліше ток-
шоу (серпень 2011, «5 канал») [2], або День
пам’яті жертв Голодомору на Харківщині (листо-
пад 2007, «А/ТВК»(Харків) [3]);

політичні (наприклад, кілька провідних
україн ських телеканалів влаштували телемарафони
в день президентських виборів у січні 2010 р. [4];

розважальні (пісенний марафон, який провів
НТКУ у квітні 2012 р. [5]). 

Слід також зазначити, що активізація прямое-
фірних проектів відбувається і під час інформа-
ційних війн, наприклад, коли стався російсько-
гру зинський конфлікт, федеральні телеканали
Росії активно вели інформаційну політику, яка
підтримувала дії керівництва держави. Саме тому
за результатами опитувань більшість росіян схва-
лювали рішення уряду [6], що свідчить про висо-
ку ефетивність використання онлайн-мовлення у
висвітленні окремих проблем. 

Цікавим був і телемарафон «Свобода выбора» на
російському телеканалі «Дождь» (ефір 19 лю того
2012 р.), який, крім традиційної форми та різних
методів залучення аудиторії, активно використову-
вав і мережу інтернету. Напередодні проекту теле-
візійники запропонували кожному долучитися до
обговорення майбутніх президентських виборів і
прав громадян, охочі могли прийти на знімальний
майданчик у Москві або самостійно зняти себе на
мобільні пристрої та відіслати це відео на сайт теле-
каналу. Глядачі також мали можливість продовжи-
ти запропоновані авторами проекту вислови, але
тривалість їхньої відповіді не повинна  була переви-
щувати 30 с. Потім із кількох відповідей змонтува-
ли відеоролики тривалістю до 5 хв. Крім того, під
час ефіру на екран постійно виводили повідомлення
із соцмережі й рахували тих, хто, приєднавшись до
проекту, голосував за свободу вибору, — всього
налічили понад 200 ти с. глядачів [7]. Крім того,
ведучими ефіру були відомі російські журналісти й
актори, які навіть не працюють на телеканалі
«Дождь», — усе це додавало консолідаційного
характеру у вирішенні спільного питання. 
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Ефективність використання прямого ефіру 
в аналітичному телемовленні

Проаналізовано можливості використання взаємодії з глядачем у жанрах телеаналітики — бесіді і дискусії, класи-
фікацію телевізійних марафонів, а також визначено роль прямого ефіру під час здійснення інформаційної політики.

Клю чо ві  слова: журналістика, інтерактивне телебачення, прямий ефір, аналітичні жанри, бесіда, дискусія,
телемарафон, інформаційні війни.

Ж



Приклади аналітичного мовлення свідчать про
високу ефективність взаємодії з глядачем під час
використання прямого ефіру; крім того, це покра-
щує іміджеві характеристики і самого каналу
комунікації, коли він позиціонує себе як демокра-
тичний, відкритий творчий колектив, зацікавле-
ний у співпраці з глядачем. 
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Yatchuk Olha. Efficiency of live broadcasting in analytical television.  
The article analyzes the capabilities of use of interaction with the audience in the genre of television analytics —  the

conversation and discussion, classification of telethons and the role of live broadcasting in information policy.
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information wars.

Ятчук О. М. Эффективность использования прямого эфира в аналитическом телевещании. 
Проанализированы возможности использования взаимодействия со зрителем в жанрах телеаналитики — беседе и

дискуссии, классификация телевизионных марафонов, а также определена роль прямого ефира во время осуществле-
ния информационной политики. 
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огнітивна наука є наукою міждисциплінною.
Тож вона містить у собі інструментарії із зов-

сім різних галузей знань, які подекуди є суміжни-
ми, а подекуди і зовсім не мають одна до одної
жодного стосунку. Поєднуючи в собі та між собою
безліч наук, які за своєю суттю вивчають людину
та її поведінку, когнітивна наука долу чила до себе
й журналістику. Журналістські тексти різняться
структурою та змістовим наповненням через вели-
ку кількість чинників, зокрема, засіб масової ко -
му нікації, в якому розміщується новина. 

Незважаючи на те, що завданням новинної
журналістики є інформування аудиторії, завдяки
поданню інформації чи її замовчуванню відбува-
ється також і вплив.

Тож виокремимо складники когнітивної струк-
тури новинного повідомлення, що формують його.

Новина — епізодична або тематична. Тематич ні
новини — це цикл сюжетів, поєднаних спільною
темою. Завдяки цьому автор новини має змогу деталь-
ніше аналізувати події, оприлюднювати нові факти,
розкривати новий, не відомий до певного моменту
зміст. Саме тому для аналізу, наприклад, когнітивної
структури використовуватимемо тематичні новини,
що мають глобальніший вплив на аудиторію.

Наративи. Ми вживаємо наративи як головну
ланку структури нашої новини. Її внутрішню істо-
рію, контекст, що має бути зрозумілий усім. 

Х. Олкер запропонував використовувати для
опису міжнародних подій інструментарій на -
ративного аналізу, що походить зокрема, й від
робіт такого радянського вченого, як В. Пропп,
котрий досліджував казки [1, с. 425]. Розповідні
граматики, запропоновані для опису літературних
текстів, як він вважає, можна застосувати і для
опису реальних історичних подій. В іншій своїй
праці цей автор вводить навіть значно сильніше
твердження: певний казковий каркас дає не про-
сто опис, а є істотним елементом вибудови певних
подій: «Економічна, соціальна і політична діяль-
ність зазвичай структурується за допомогою <...>
«міфів», «казок», «наративів» або «оповідань»;
вони передають своїм оповідачам і реципієнтам
сенс, порядок, ідентичність та практичні уроки
про ідеальні, типові можливості або ж про ті з
них, яких слід уникати» [2, c. 304].

В. Пропп аналізував будову сюжету чарівної
казки [3]. Відкриттям його досліджень стало понят-
тя функції як вчинку дійової особи, важливого для
подальшого перебігу дії. При цьому вдалося зняти
розмежування між тими, хто здійснює цей вчинок.
Наприклад, така функція, як заборона — для сюже-
ту як теоретичного конструкту немає значення, хто
наклав цю заборону (але, звісно, не для конкретної
казки). Приклади інших функцій: відлучення
(герой відлучається з дому), порушення (порушен-
ня заборони), вивідування (антагоніст намагається
провести розвідку) та ін. Усього В. Пропп запропо-
нував для опису казок 31 функцію [4]. За теорією
Х. Олкера «Глибинні семантичні структури, що
діють як мотивації — це і є те, що спонукає людей,
витлумачуючи світ, створювати і перетворювати
«царство політики» [1, с. 421]. Уче ний ставить
питання, чому такі прості формули, графи, грама-
тики працюють, і відповідає: «Прості казки є поши-
реною частиною багатьох різних культур, тому що
вони особливо значимі та побудовані так, щоб їх
надзвичайно легко було запам’ятати. Наведені ж
формули і схеми представляють різні версії винят-
ково простих, що запам’ятовуються, структур» [1,
с. 427]. Отже, власне на тому прикладі, що ми
використаємо далі, і буде виявлено такі прості
структури. Кожен казковий герой за своєю суттю
вже володіє певною низкою характеристик. Тож за
ци ми характеристиками можна провести паралель
героя реального та героя вигаданого, казкового.
Е. Еббот запропонував три характеристики нарати-
ву. Перша — це зчіпка, наратив будується крок за
кроком. Друга — порядок, відповідність чіткому
порядку подій. Третя — конвергенція, ступінь збі гу
соціальної події зі стабільним станом, до якого вже
застосовні ненаративні методи.

Істотною проблемою наративного опису стає те,
що будь-яка подія може мати безліч наративних
причин та безліч наративних наслідків. У резуль-
таті постає ціла мережа наративних зв’язків. Тим
самим наративним значенням стає функція тепе-
рішнього і минулого контекстів [4]. 

Міфи. Сучасний міф часто набуває форм, які
описують абсолютно буденні події. Але при цьому
він багато в чому спирається на певні нетипові
ситуації, впроваджені в сучасність [4]. Сучасна
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Особливості структурування телевізійних тематичних новин 
(на прикладі сюжетів про справу Юлії Тимошенко)

У статті розглядаються когнітивні структури телевізійного новинного дискурсу. На конкретному прикладі
прослідковуються розвиток та зміна когнітивної структури залежно від її складників.

Клю чо ві  слова: когнітивна структура, новинний дискурс, наратив, міф, метафора, інтертекст.
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політична міфологія характеризується наявністю
безлічі претендентів на образ ідеального героя-
вождя, кожен з яких пропонує свій власний варі-
ант рішення. Ступінь міфологізації образу того чи
того політичного лідера можна визначити, проана-
лізувавши, як правило, багатотиражні автобіогра-
фічні твори. У них виділяються ті елементи, які,
на думку чи самого автора, чи його консультантів,
потрібні для більшої відповідності ролі вождя мас
[5]. «Американське суспільство переповнене міфа-
ми», — пишуть Е. Янарелла та Л. Зігельман [6]. У
принципі вже навіть дитяча література виступає
як провідник тієї чи тієї політичної міфології.
«Тим самим дитяча література дає своїм читачам
введення в наративи, які найбільше збережені як
шлях до пояснення і розуміння політики в
Америці» [7, с. 56].

Метафори. Якщо новина є тематичною, а мате-
ріал передбачає ознаки аналітики, то використан-
ня метафор неминуче. Саме за допомогою метафор
з’являється змога переносити зміст з одного об’єк-
та на інший. Використовуючи метафоричні понят-
тя, ми впливаємо на їх сприйняття спершу підсві-
домо, що значно ефективніше, ніж свідоме сприй-
няття. Спираючись на досвід, отриманий лю диною
протягом її життя, за допомогою метафор ми змі-
нюємо її погляди, хід її думок стосовно тієї чи тієї
проблеми. Метафора маскує головну думку, те,
що насправді мається на увазі, й поступово змінює
хід думок. Метафори дають змогу людині прийма-
ти сконструйовані автором тексту рішення так,
неначе вони її власні. 

Метафори широко використовуються в полі-
тичній рекламі, у промовах політичних діячів. Їх
дедалі частіше вживають у новинних програмах,
особливо в аналітичних, проблемних сюжетах.

Інтертекст. Тематичні новини передбачають
також використання інтертексту. Адже коли
інформація відома всім, то вона не передбачає
постійного повторення. Вона спрямована на обі-
знану аудиторію, яка, побачивши інтертекст, розу-
міє, про що саме йдеться. Схиляючись до окресле-
ної нами у першому розділі теорії, за якою немає
зовсім нових текстів, оскільки кожен текст є
повторенням іншого тексту, тобто всі тексти пев-
ним чином є інтертекстуальними, доходимо вис-
новку, що задля сприйняття та виявлення інтер-
тексту потрібна певна обізнаність реципієнтів.
Тож, орієнтуючись на певну аудиторію, слід
узгоджувати внутрішньотекстові цитації зі знання-
ми споживачів інформації.  Підсвідомість людини
повинна мати діалогічну змогу проводити парале-
лі між текстами. Отже, створюючи текст, журна-
ліст повинен дуже чітко його структурувати і
визначати для себе головну мету подання цієї
інформації. А також зробити все, щоб цієї мети
було досягнуто. Адже за неможливості спілкува-
тися безпосередньо з автором тексту висновки

після сприйняття його тексту реципієнтом можуть
бути доволі непередбачуваними. Це питання дово-
лі складне і залежить від багатьох чинників,
зокрема від типу засобу масової комунікації. Так,
на телебаченні думку можна змінити, отримавши
коментарі однієї сторони конфлікту чи кількох
сторін, експертів з певного питання тощо. 

Внутрішня структура тексту за допомогою
інтертекстуальності може розширюватися безмеж-
но. Один текст завжди виходить з другого. У жур-
налістиці цей феномен легко прослідкувати, звер-
нувши увагу знову ж таки на тематичні новини,
які, виходячи послідовно, доповнюють одна одну,
і в результаті ми можемо отримати новину
настільки видозмінену, що герої стануть злодія-
ми — і навпаки. Інтертекст став ще більш явним
завдяки популяризації електронних медіа та деда-
лі більшій вседоступності різноманітної інформа-
ції. Адже коли людина сприймає силу-силенну
новин, що надходять до неї з літератури, фільмів,
друкованих та електронних ЗМІ, в неї виникає
потреба знаходити паралелі між політиками та
героями серіалів, між резонансними подіями та
сюжетами літературних творів…

Тож, звернувшись до власне практичного аналі-
зу новини, ми взяли новину тематичну. Найгучні -
шою тематичною новиною, яка стосується власне
політики, є арешт, судовий процес та ув’язнення
Юлії Тимошенко. З новинного формату висвітлен-
ня цієї події перетворилося на таке собі реаліті-шоу,
що розтяглося на доволі тривалий проміжок часу. 

Цікавою для побудови міфу є сама особистість
Юлії Тимошенко як жінки-політика. Адже в укра-
їнській політиці жінки — це досі рідкість, а тим
паче вони рідко стають успішними політиками. 

Особливим є той факт, що навіть після арешту
та ув’язнення журналісти не перестали говорити
про Юлію Тимошенко. Вона не втратила своєї
популярності в суспільстві й не полишає новинних
блоків як на телебаченні, так і в інтернеті. 

Аналіз тематичних сюжетів у цій справі ми
почнемо саме з дня арешту — 5 серпня 2011 р. — і
закінчимо 5 серпня 2012 р., проаналізувавши роз-
виток когнітивної структури цієї новини в теле-
програмі «ТСН» на «1+1». До структури теми під-
ключилися також історії з іншими ув’язненими
політиками (напр., Юрієм Луценком). Серед
дійових осіб з’явились і провідні європейські
політики, які висловили свою незгоду з рішенням
суду стосовно Юлії Володимирівни. 

Для детального аналізу новину слід розділити
та структурувати. Ми могли б зробити це за часо-
вими періодами. Скажімо, по три місяці. Але пра-
вильніше досліджувати розвиток когнітивної
структури за зміною фреймів, коли кожен із них
теж можна розділити на кілька частин. Іноді
фрейми повторювалися та перепліталися, допов-
нюючи один одного, та ми будемо зважати на це
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під час свого аналізу. За 12 місяців перебування
Юлії Тимошенко під слідством на каналі «1+1»
у програмі «ТСН» о 19:30 було показано близько
298 сюжетів, так чи інакше з нею пов’язаних. У
більшості з представлених сюжетів Ю. Тимошенко
виступає головним персонажем, а в деяких — її
пов’язують з іншими заарештованими політиками
чи взаємовідносинами України та ЄС.

І. Арешт Юлії Тимошенко. 
Сюжет із цією новиною вийшов першим у

блоці новин 5 серпня 2011 р. Це був репортаж з
місця події. Тривав він 2 хв.

ІІ. Суд над Юлією Тимошенко.
Також вийшов 5 серпня 2011 р., але четвертим.

Загалом сюжетів, що інформували про перебіг
судового процесу у «газовій справі», «справі
ЄЕСУ» та ін., налічувалося близько 63.

ІІІ. Умови перебування.
Від 6 серпня почалися сюжети про умови пере-

бування Юлії Тимошенко за ґратами. Сюжет ішов
першим у новинному блоці й тривав 2 хв. Усього
таких сюжетів було 18.

ІV. Демонстрації на підтримку Юлії Тимошен ко.
6 серпня з’явилися повідомлення і про демонст-

рації на підтримку екс-прем'єрки. Щодо акцій
при хильників Ю. Тимошенко показано 21 сюжет.

V. Хвороба Юлії Тимошенко.
18 серпня 2011 р. Ю. Тимошенко поскаржила-

ся на поганий стан здоров’я. Сюжет був четвертим
і тривав 2 хв. Інформацію щодо хвороби Ю.
Тимошенко подали у 53 сюжетах.

VІ. Європарламент у справі Юлії Тимошенко.
6 серпня другим сюжетом іде реакція ЄС, Росії

та США на арешт Юлії Тимошенко. Сюжетів, у
яких міжнародні справи України, зокрема інтегра-
ція з ЄС, були безпосередньо пов’язані із засуджен-
ням Юлії Тимошенко, налічувалося близько 49.

Візуальні фрейми.
На початку розгляду справи Юлії Тимошенко

відео різноманітне. Часто транслюються прямі
включення з мітингів та аматорське відео із залу
засідань. Використовуються багатозначні кадри,
що несуть у собі додаткову інформацію. 

Згодом будь-яка зйомка в суді стає неможли-
вою. Замість неї використовуються замальовки із
судових засідань. Відео з мітингів на підтримку
засудженої дедалі частіше береться з архівів і
повторюється від сюжету до сюжету. Водночас
серед особливостей подання новинних сюжетів
каналом «1+1» слід виокремити подекуди подання
синхронів політиків та ін. героїв сюжетів без під-
пису. Тобто передбачається, що глядач, на кого
розраховано цю інформацію, має бути в курсі
подій, зрозуміти, хто саме на екрані.

Вербальні фрейми. 
Сприймати інформацію детальніше, незважаю-

чи на форматну обмеженість часу подання телеві-
зійної новини, дають змогу саме зазначені нами в

додатках метафори та інтертекст. Метафори дово-
лі популярні у політичних сюжетах, які часто
несуть у собі не так факти, як певну емоцію, здат-
ну вплинути на ставлення аудиторії до інформації.
Щодо інтертекстуальності, то її застосовувати
значно легше саме в сюжетах тематичних. У мате-
ріалах про справу Юлії Тимошенко інтертекст був
можливий саме завдяки попередній діяльності
героїні, тож подекуди не було потреби ще раз
переказувати всю історію — достатньо лише вико-
ристати ті чи ті цитати і вибудувати текст на пара-
лелях з попередніми текстами (див. Табл. 1).

Таблиця 1. 
Справа Юлії Тимошенко. Когнітивна структура
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Розвиток історії

Затримання Юлії Тимошенко.
Народні протести у зв'язку з арештом Ю. Тимошенко.
Занепокоєння ЄС справою Юлії Тимошенко.
Свідчення Росії у «газовій справі».
Початок судового процесу.
Поєднування справ Ю. Тимошенко та Ю. Луценка як політич-
них в’язнів.
Свідчення Віктора Ющенка у справі Юлії Тимошенко.
Перекладання провини на Юлію Тимошенко.
Юлія Тимошенко починає скаржитися на своє здоров’я. Її від-
мова лікуватися.
Справа Тимошенко може завадити євроінтеграції України
(позиція Президента Польщі).
Запитання В. Януковичу стосовно Юлії Тимошенко на саміті
країн СНД.
Постає питання про декриміналізацію економічних злочинів,
у тому числі за статею Ю. Тимошенко.
Вирок Юлії Тимошенко в газовій справі — 7 років позбавлен-
ня волі.
Обговорення політичної ситуації в Україні у Бельгії.
Порушення проти Ю. Тимошенко ще однієї справи (борги
перед Міноборони Росії)
Перші заклики відмовити Україні в проведенні Євро—2012.
Прибуття в Україну депутатів з Європи.
Скасування візиту В. Януковича до Брюсселя.
Проти Ю. Тимошенко порушують уже чотири справи.
Європарламентарі цікавляться справами і Ю. Луценка.
Суд вимагає засудити Ю. Тимошенко вдруге за справи ЄЕСУ.
Поширення в інтернеті відео з хворою Ю. Тимошенко.
Порушення питань про неналежне ставлення на міжнародно-
му рівні. Згодом подається інформація про світло та цілодо-
бову зйомку в камері екс-прем’єрки. 
Звернення Юлії Тимошенко до Європейського суду.
Етапування Юлії Тимошенко в колонію.
Вимоги допустити до Тимошенко закордонних лікарів.
Надання цієї можливості.
Пропозиція та відхилення можливості помилування
Юлії Тимошенко Віктором Януковичем.
Україна та ЄС узгодили договір про асоціацію.
Об’єднання опозиції. 
Нові підозри щодо Ю. Тимошенко — участь у вбивстві
Євгенія Щербаня.
Пропозиція європарламентарів В. Януковичу щодо вивезення
Ю. Тимошенко на лікування за кордон.
Початок голодування Ю. Тимошенко.
Побиття Ю. Тимошенко.
Частина європейських політиків погрожують не відвідати
Євро—2012.
Європарламентарі перестали погрожувати байкотом Євро—2012.
Європа не бойкотуватиме Україну.
Юлія Тимошенко — перший номер у списках Об’єднаної опозиції.



Опитування, проведене на сайті «1+1» серед
інтернет-користувачів, виявило, що більшість рес-
пондентів виступають за виправдання та звільнення
Юлії Тимошенко (див. Табл. 2). Звісно, це також є
наслідком тих особливостей когнітивних структур
інформації, поданої засобами масової комунікації.

Таблиця 2. 
Результати опитування на сайті «1+1»

Окрім сюжетів, у яких висвітлювалася тільки
справа Юлії Тимошенко, її ім’я лунало і в сюжетах
про відносини України та Росії, зокрема про газові
контракти. Такі матеріали, що з’являлися не лише в
українських медіа, а й в російських, формували
також ставлення до нашої країни населення РФ.

21—24 жовтня аналітичний центр «Левада-
центр» провів опитування за репрезентативною
всеросійською вибіркою серед 1686 осіб віком від
18 років у 130 населених пунктах і 45 регіонах
країни щодо відносин Росії та України і суду над
Ю. Тимошенко. Пред ставимо деякі результати
(див. Табл. 3—5).

Таблиця 3. 
Українські лідери, яким симпатизують росіяни

Таблиця 4. 
Причини переслідування Ю. Тимошенко 

(за версією росіян)

Таблиця 5. 
Ставлення росіян до України

Зворотний зв'язок повинен бути не лише між
масовою аудиторією та ЗМІ, а й між ЗМІ та влад-
ними структурами. Насамперед влада має зверта-
ти увагу на щоденні випуски новин. Суттєво пра-
цює інший чинник, який руйнує розвиток держа-
ви і суспільства в Україні. Це байдуже ставлення
влади до власних помилок, її намагання жити
автономно від громадян. Критичні постріли преси
і ТБ частіше мають нульовий ефект, оскільки дер-
жава не хоче на них реагувати. Лише останні події
(наприклад, загибель Оксани Макар чи знесення
будинків на Андріївському узвозі), коли люди
виходили на вулицю і це було підтримано ЗМІ,
показують, що держава здатна і може реагувати,
коли захоче. У цілому ж зворотний зв'язок від
населення до влади, який уособлює громадянське
суспільство, запрацює тільки тоді, коли реагуван-
ня держави буде системним [10]. 

Отже, підбиваючи підсумок, можемо вказати
на безпосередній зв'язок між реакцією суспільства
на подію та особливостями висвітлення цієї події.
Також знання особливостей структурування но -
винного сюжету може вплинути на якість форму-
вання новини. Медійник має змогу впливати на
сприйняття новини аудиторією за допомогою
інтертексту і метафор на практиці. На телебачен-
ні ж важливими є не лише вербальні конструкції
тексту новини, а й візуальні конструкції.
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Який вирок для Тимошенко Ви вважаєте справедливим?
Усі відповіді: 55478, від 30.09.2011 до 13.10.2011 

ГОЛОСІВ %

30298 54.61 % повне виправдання і звільнення

6650 11.99 % хай лише заплатить 1,5 млрд компенсації

4959 8.94 % ув'язнення до 3 років

4801 8.65 % треба "впаяти" їй по повній — 7 років

4348 7.84 % її доля мене абсолютно не хвилює

2636 4.75 % для неї й 10 років занадто мало

1786 3.22 % умовний термін

КОМУ ИЗ УКРАИНСКИХ ЛИ -
ДЕРОВ ВЫ В НАСТОЯЩЕЕ ВРЕМЯ
БОЛЕЕ СИМПАТИЗИРУЕТЕ?

окт. 11

Тимошенко 10

Януковичу 23

все равно/безразлично 50

трудно сказать 17

КАК ВЫ СЧИТАЕТЕ, В СВЯЗИ С ЧЕМ
ПРЕЖДЕ ВСЕГО ВИКТОР ЯНУКОВИЧ
НА ЧАЛ СУДЕБНОЕ ПРЕСЛЕДОВАНИЕ
ЮЛИИ ТИМОШЕНКО?

окт. 11

потому что действия Юлии Тимошенко на посту премьер-
министра Украины принесли существенный ущерб стране

17

для того, чтобы попытаться разорвать заключенный
Юлией Тимошенко контракт, обязывающий Украину
покупать у России газ по очень высокой цене

22

для того, чтобы избавиться от политического противника 35

затрудняюсь ответить 26
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в основном хорошо 46 54 60 64 61 66 65 61 58 58 62

в основном плохо 30 24 20 19 16 16 15 16 23 21 20

очень плохо 6 4 3 3 4 3 3 4 4 5 3
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Karpylenko Valeriya. The features of structuring of television news content  (evidence from the plots about the
case of Yulia Tymoshenko).

The article examines the cognitive structure of television news discourse. In the particular example it represents the
development and change of cognitive structure depending on its components.

Keywords: cognitive structure, news discourse, narrative, myth, metaphor, intertext.

Карпиленко В. А. Особенности структурирования телевизионных тематических новостей (на примере сюжетов
о деле Юлии Тимошенко).

В статье рассматриваються когнитивные структуры телевизионного новостного дискурса. На конкретном примере
прослеживаються развитие и изменение когнитивной структуры в зависимости от её состовляющих.

Ключевые слова: когнитивная структура, новостной дискурс, наратив, миф, метафора, интертекст.



же понад десять років (з 2002 р.) міжна -
родний благодійний фонд «Академія україн -

ської преси» (АУП) у партнерстві з науковцями
Інституту соціології НАН України втілюють лон-
гітюдний проект з контент-аналізу провідних
медіа України. Об’єктом дослідження в різні пе -
ріоди були відомі канали українського телебачен-
ня, радіомовлення, матеріали центральних і регіо-
нальних друкованих видань та інтернет-медіа.
Дослідження медіа, які здійснює АУП, інтенсифі-
куються під час виборчих кампаній, коли відхи-
лення медіа від стандартів мають особливе значен-
ня. АУП, зокрема, робило контент-аналіз провід-
них ЗМІ під час виборів Президента України
(2004 та 2010 рр.), а також виборів до Верховної
Ради (2002, 2006 та 2007 рр.). Мала місце ця
діяльність і на парламентських виборах 2012 р.

Мета проекту — забезпечити громадян інформа-
цією щодо рівня заангажованості відомих телекана-
лів, умов доступу до аудиторії провідних політич-
них сил, інститутів і персон, виявлення фактів
порушення стандартів новинної журналістики і
таким чином: 1) допомогти каналам у коригуванні
їхньої новинної політики; 2) підвищити рівень
медіаграмотності та політичної культури громадян. 

За час проекту АУП провела контент-аналіз
теленовин дев’яти провідних українських телекана-
лів, тобто тих, які мають найвищі рейтинги і найбіль-
ший вплив на аудиторію («Інтер», «1+1», «Но вий
канал», «СТБ», «ICTV», «Україна»), Пер шо го
національного як телеканалу державної форми влас-
ності та «TВi», що тепер позиціонується як провід-
ний опозиційний канал. У жовтні 2012 р. до цієї
вибірки був долучений «5 канал», котрий під час
виборів 2004 р. став зразком інформаційного каналу,
який дотримується збалансованої ре дак ційної політи-
ки (досліджували тільки новини «5 каналу»).
Склад такої вибірки зумовлений тим, що саме через
ці канали більшість україн ського населення отримує
інформацію про події в країні та за кордоном.

У контент-аналізі новин об’єктом були матеріа-
ли, що виходили в прайм-таймі (від 19.00 до
23.00) на досліджуваних каналах, у контент-ана-
лізі реклами — весь ефір прайм-тайму. 

Контент-аналіз проводили хвилями: новин —
перший тиждень серпня, перший-другий тиждень

вересня, всі чотири тижні жовтня та перший тиж-
день грудня; реклами — треті тижні серпня, верес-
ня та жовтня.

Дослідження провадилося під керівництвом
Н. Костенко — співкерівника проекту, завідувачки
відділу соціології культури і масової комунікації
Інституту соціології НАН України, професора,
доктора соціологічних наук, старшого наукового
співробітника; В. Іванова — співкерівника проек -
ту, президента Академії української преси, профе-
сора, доктора філологічних наук; С. Макеєва —
наукового координатора проекту, завідувача відді-
лу соціальних структур Інституту соціології НАН
України, професора, доктора соціологічних наук.

Стало вже загальною нормою говорити про
незадоволення суспільства діями та моральними
цінностями журналістів. Мовляв, більшість із них
безвідповідальні, їхні дії ведуть до моральної
кризи в суспільстві, до проблем з гідним вихован-
ням дітей тощо. З одного боку, журналісти часто
дають підстави для таких закидів. Кожен може
пригадати десятки випадків, коли колеги діяли
всупереч нормам етики. Але незадоволення
моральними нормами журналістів, помічене в
різні часи й у різних народів, свідчить також і про
те, що більшість таких претензій мають суб’єктив-
ний характер. Справді, журналісти за суттю своєї
професії в той чи той спосіб дають оцінки діям або
бездіяльності інших членів соціуму (навіть при
дотриманні принципу «news from views» (новини
як такі), за самим добором новин та їх розташуван-
ням можна угледіти певні оцінки). Звісно, це не
може всім подобатися. Люди схильні критично оці-
нювати тих, хто взяв на себе сміливість оцінювати
їхні дії, визначати суспільні орієнтири, бути пово-
дирем у розгляді актуальних для суспільства
питань. І це вимагає від журналістів особливої
ретельності в дотриманні професійних правил
поводження з об’єктами своєї діяльності.

Починаючи роботу зі збирання матеріалів для
публікації, журналіст має пам’ятати, що його
основна мета — задоволення права аудиторії на
отримання достовірної та повної інформації, яка
має суспільний інтерес. Ця інформація конче
потрібна людям, бо без неї вони не зможуть розіб-
ратися в сучасному складному світі, виробити
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уявлення та орієнтири. Тому найважливіша справа
та найвідповідальніше завдання журналіста — саме
збирання фактів, робота з інформацією, а не ви -
словлювання власних міркувань та їх інтерпретація. 

Обов’язок журналіста — чесне, точне й збалан-
соване висвітлення подій та вчинків окремих осіб.

Одне з головних завдань журналіста — це по -
шук істини і повідомлення про неї. При цьому
журналіст повинен бути максимально чесним і
незаангажованим. 

Він має виявляти обережність у поводженні з
фактами, не перекручувати їх, уникати помилок,
неодмінно перевіряти інформацію. Перекру чуван -
ня фактів неприпустиме за жодних обставин. У
цьому разі мета не виправдовує способів. 

Журналіст має право дотримуватися власних
переконань, але не нав’язувати їх іншим. Він по -
винен збирати й надавати всі факти та думки, навіть
ті, які не збігаються з його особистою думкою. Най -
важливіше цього дотримуватися у трактуванні
поглядів пересічних громадян, які зазвичай не
мають змоги висловитися. Для журналіста не
повинно бути різниці між офіційними та неофіційни-
ми джерелами інформації.

Під час збирання інформації дуже важливо
пам’ятати про журналістську професійну відпові-
дальність. Це відповідальність не перед власником
чи спонсором, а перед суспільством.

Слід також чітко розмежовувати виклад фактів
та журналістський коментар. Аудиторія МАЄ
ПРАВО доходити власних висновків щодо почу-
тих фактів. Коментар має бути чітко відділений од
викладу фактичних відомостей.

Важлива також вимога збалансованості журна-
лістських матеріалів. Якщо журналіст пише на конт-
роверсійні теми, то аудиторія МАЄ ПРАВО знати
погляди і думки основних фігурантів по дії. Це один
з основних стандартів роботи жур наліста.

Інша неприпустима помилка — брак посилань на
джерело інформації. На жаль, часто джерело не
називають, тож в аудиторії створюється вражен ня,
нібито журналіст сам відшукав усі відомості. Це
покладає додаткову відповідальність на журналі-
ста й неетично щодо справжніх джерел. Те саме
стосується процесу коментування. Усталена світо-
ва практика — коментарі незалежних експертів. У
нас, на жаль, найчастіше коментують події або
політики, або самі журналісти.

Ще одна велика проблема — це наявність при-
хованої реклами. «Джинса» (прихована реклама)
неприпустима. Аудиторія МАЄ ПРАВО знати,
коли журналіст пише власний матеріал, а коли
рекламує якийсь товар (комерційний чи політич-
ний — немає значення). 

Найбільш відповідальним має бути ставлення
журналіста до героїв своїх матеріалів. Він пови-
нен завжди пам’ятати, що словом можна спаплю-
жити будь-яку репутацію, чесне ім’я, що в кожно-

го його персонажа є родина, близькі люди. Ро -
зуміння цих чинників допоможе журналістові
знайти правильний баланс між інтересами суспіль-
ства та окремої людини.

Особливо уважними треба бути при висвітлен-
ні проблем, які можуть викликати упередженість
до груп людей чи окремої особи за ознаками раси,
національності, статі (або статевих уподобань),
мови, релігійних переконань тощо. Журналіст має
пильнувати, щоб не стати жертвою негативних сте-
реотипів власної свідомості та не зробити жертва-
ми цих стереотипів героїв своїх матеріалів. 

Головні стандарти журналістики, надто у пе -
ріод виборчої кампанії: 1) точність фактів; 2) зба-
лансованість позицій; 3) достовірність відомостей;
4) вичерпність інформації.

Точність
Журналіст має бути переконаним у правдивості

інформації, яку він розповсюджує. Для цього слід
бути певним у надійності джерела інформації.
Вважається, що достатньо перевірити інформацію
у двох інших незалежних джерелах. Журналіст
має бути особливо пильним, аби не завдати шкоди
через неповну або неточну інформацію. 

Грубі порушення етичних стандартів: навмисне
перекручення фактів, їх тенденційний добір, роз-
повсюдження облудної чи напівоблудної інформа-
ції, отримання матеріального заохочення від третіх
осіб за публікацію якихось фактів або думок.

Часто неточність — результат звичайної журна-
лістської недбалості. На жаль, тепер практично в
усіх медіа немає бюро з перевірки інформації, що
підвищує загрозу добросовісних помилок. Такі
помилки дуже вадять авторитетові та іміджу як
усього медійного органу, так і журналіста — авто-
ра матеріалу. 

Неперевірена та неточна інформація з’являєть-
ся і через брак часу та бажання повідомити сенса-
ційну новину швидше, ніж інші медіа. Однак
часто такі спроби підвищити свій авторитет при-
зводять до протилежних наслідків. Таким чином,
інформація, розповсюджувана медіа, доконче має
бути перевіреною.

Збалансованість
Дотримання цього принципу передбачає вико-

нання трьох умов:
1) має бути наведена та проаналізована вся

інформація, зібрана журналістами під час підго-
товки матеріалу;

2) журналіст повинен наводити всі основні
думки щодо об’єкта свого матеріалу;

3) має бути чітко розділений виклад фактів та
власних думок журналіста. Аудиторія має право
не тільки знати думку журналіста щодо тієї чи тієї
події, а й мати змогу доходити висновку щодо
зібраного фактичного матеріалу.

Окремо постає проблема нейтральності журна-
лістських матеріалів. Журналіст повинен бути ней-
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тральним, коли працює в інформаційному жанрі.
Створюючи аналітичний чи художньо-публіцистич-
ний твір, він має повне право висловлювати своє
ставлення до фактів. Треба тільки, щоб аудиторія
могла чітко відокремити позицію журна ліста від
інших думок і фактів, викладених у ма теріалі.

Достовірність
Журналіст відповідає не тільки згідно з етични-

ми нормами, а й за законом щодо правдивості відо-
мостей, поданих у його матеріалі. Але, крім того,
слід звернути увагу, що журналіст не повинен вда-
ватися до незаконних чи негідних методів збирання
інформації. Застосування таких методів виправдане
тільки в разі гострої соціальної потреби.

Вичерпність
Ще одна важлива умова всебічного збирання та

представлення інформації — вичерпне висвітлення
фактів. У медіа мають бути представлені всі ваго-
мі факти з розглядуваної проблеми без вилучень і
купюр. Неповна картина спотворює дійсність в
очах аудиторії. Тенденційний добір фактів — грубе
порушення етичних і професійних стандартів.

Те саме стосується і суджень та думок. Жур -
наліст, висвітлюючи проблеми, повинен давати
весь спектр основних думок із цього питання.

Отже, журналісти, висвітлюючи виборчі бата-
лії, мають дотримуватися тих самих норм і стан-
дартів, що й у «мирний» час. На жаль, результа-
ти останніх виборів показали великі порушення
стандартів на деяких каналах, а найбільше на
Першому національному каналі. Однак вражає
позиція державних органів. Замість того, щоб
забезпечити глядача якісною та повноцінною
інформаційною продукцією, на екрані державного
телебачення, що його, до речі, фінансують вибор-
ці, був обраний шлях створення альтернативних
моніторингових груп.

Звісно, треба вітати будь-які спроби дослід-
жень того, наскільки доступна виборцям інформа-
ція про політичні сили напередодні виборів. Але
очевидно й те, що така робота мала б вестися від-
повідально та професійно. Тим паче, коли за вис-
новками дослідження стоїть авторитет органу дер-
жавної влади. Навряд чи тут доречне виправдан-
ня щодо втручання «людського фактора» або про
те, що Держтелерадіо «не має якісного технічного
та програмного забезпечення чи додаткового на це
фінансування» (в лапках наведено слова голови
Держкомтелерадіо О. Курдіновича). Людина від-
повідальна або робить справу якісно, або її не
мусить робити взагалі. Адже йдеться не про якісь
оцінні судження — мовиться про тверді показники,
яким люди схильні довіряти, тим більше, що їх
представляє «відповідальний державний орган». 

Шкода, що «відповідальний державний орган»
не залучив соціологів до розроблення методології
та методики свого моніторингу. Тоді вже на етапі
підготовки можна було б уникнути більшості

помилок. Зокрема і систематичних. Вважаю, одне
з найдискусійніших питань — зарахування всіх
партій, за винятком Партії регіонів, до опозиції.
До того ж процитоване з Вікіпедії означення опо-
зиції (до речі, я не став би називати його, як це
зробив голова Держкомтелерадіо, «класичним»)
не рятує стану справ. Бо й у тому означенні теж
мовиться про те, що йде «врозріз із думкою біль-
шості», а Партія регіонів сама собою більшості не
становить. Узагалі в практиці таких досліджень
узвичаєно позначати ті політичні сили, які станов-
лять владну коаліцію як владу (при цьому вони в
усіх країнах під час виборів гостро конкурують
між собою), ті, що перебувають у парламентській
опозиції як опозиційні, а ті, що не представлені в
парламенті як треті сили. Але навіть якщо Держ -
комітет не погоджується з таким підходом, то чи
не коректніше було б назвати політичні сили окре-
мо, щоб, за висловом пана Курдіновича, «дати
можливість читачам самим визначатися», чи нале-
жать ті чи ті політичні сили до влади.

Викликає подив, коли держкомітет відмов-
ляється зараховувати висвітлення діяльності ліде-
ра та першого номера в списку владної партії до її
активів. Звісно, очільники держави мають займа-
тися своєю справою і під час виборів, але те, що
вони роблять, кладеться «в скарбничку» владної
партії. Є навіть термін «бонус влади», який і
показує, що влада завжди створює більше інфор-
маційних приводів, аніж опозиція. Сумнів тільки
щодо пропорції. В демократичних країнах вони
помірні, а в нас разючі. А втім, якщо об’єднати всі
партії, за винятком однієї, під загальною назвою
«опозиція», то різкий дисбаланс можна й прихо-
вати. 

На жаль, з виступів голови Держкомтелерадіо
так і не стала зрозумілою методологія проведення
моніторингу. Тут, звісно, безліч питань. От до
прикладу. Не можна поєднувати дані реклами та
новин. Навіть в Україні з нашими новинами, які
дедалі більше схожі на неприховану рекламу.
Адже це принципово різні речі: новини та рекла-
ма. І готуватися вони мають за часто протилежни-
ми принципами. Не можна оминати синхрони
політичних сил, адже саме через них політики
можуть «напряму» (навіть враховуючи редактор -
ську обробку) звертатися до аудиторії. 

Але вражає інше. Це тільки здається, що, поса-
дивши людину біля екрана та давши їй у руки
секундомір, можна досягти вірогідних даних. При
цьому ще посадивши на «цілодобовий ефір».
Подальші підрахунки просто вбивчі: 10 осіб (а
саме з такої кількості складалася, за словами
голови Держкомтелерадіо, моніторингова група)
становлять дві групи, які дублюють одна одну.
При цьому п’ять осіб з кожної групи дивляться
ефір восьми моніторених каналів. Потім ще, згід-
но із записами, повторно підраховують випадки,
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коли кілька суб’єктів виборчого процесу з’яв-
ляються в одному сюжеті. Причому ці працівники,
за словами голови Держкомтелерадіо, ще вико-
нують власні посадові обов’язки, а проглядають
ефір завдяки «ентузіазму». Можна, звичайно,
вигукнути «чу до!», але насправді сумно. Мабуть,
усе ж таки не варто підставляти «відповідальний
державний орган», оприлюднюючи під його шап-
кою подібні аматорські дослідження. Мені здаєть-
ся, що Держкомтелерадіо мало б відповідально
зробити елементарну підготовчу роботу. Якщо
бракує власних фахівців, а до недержаних струк-
тур звертатися по пораду не хочеться, то в країні
є Інститут соціології Національної академії наук
України. Там чимало висококваліфікованих пра-
цівників, які залюбки допомогли б уникнути ба -
гатьох прикрих помилок, що перетворюють
дослідження, якому варто довіряти, на сумнівні
спостереження на кшталт «одна бабця сказала». 

Сум викликає також аналогічне дослідження
Національної телекомпанії України. Можна тіль-
ки вітати заяву, що НТКУ «у виробництві но -
вин … керується принципом надання рівного до -
ступу всім кандидатам і партіям — суб'єктам ви -
борчого процесу». Вітати, якби та заява підтверд-
жувалася фактами. На жаль, ні. Ми свідомо ско-
ротили попередню цитату, щоб виділити саме
політичні новини. Чому? По-перше, це саме той
жанр, завдання якого — дати якомога повнішу та
об’єктивнішу картинку дійсності. Це тим більше
важливо в період виборчих баталій. Перед авто-
рськими програмами і, тим більше, перед рекла-
мою таке завдання не стоїть. По-друге, саме нови-
ни прайм-тайму — предмет дослідження за
Меморандумом між моніторинговими організація-
ми та телеканалами, до якого приєднався і
Перший національний. 

Прес-служба Першого національного оприлюд-
нила реліз, у якому подавала власні результати на
противагу тим, що їх отримала АУП. Але поглянь-
мо на зміст релізу. З якими показниками АУП
Перший національний порівнював свої? Конкре -
тизуймо. Новини останнього місяця перед вибора-
ми. За перший тиждень жовтня 100 % (СТО)
новин про події в Україні подані тільки з одним
поглядом, другий тиждень — 97 %. Це неспростов-
но! Рейтинги уваги до влади і владної коаліції
(Пре зидент, представники Партії регіонів, поза-
партійна влада, представники КПУ, мажоритарни-
ки від влади): перший тиждень — 66 %, другий —
69 % (з них ПР в обох випадках — 43 %). Дві тре-
тини уваги! Зі синхроном ще краще. Перший тиж-
день — 74 %, другий — 67 % (безпосередньо ПР —
47 % і 44 % відповідно). Для порівняння: рейтин-
ги уваги до «Батьківщини» — 12 % і 7 % (син-
хрон — 12 % і 9 %), УДАРу — 5 % і 2 % (синхрон:
перший тиждень — 2 %, другий — немає взагалі). Це
«забезпечення рівного доступу всіх кандидатів у

народні депутати і партій — суб'єктів виборчого про-
цесу»?

Цікаво те, що дискредитація результатів про-
фесійних моніторингових досліджень відбувається
за схемою дискредитації результатів соціологічних
опитувань. Структури, які, судячи з усього, не
мають ані досвіду, ані уявлення про соціологію та
методи вивчення громадської думки і змісту масо-
вої комунікації, дають «зі стелі» вигідні результа-
ти. Для чого це робити? Для самозаспокоєння?
Для того, щоб мати гарний вигляд в очах світової
громадськості? Щоб начальство не сварило? А
може, краще все ж таки зробити цивілізованіші
новини, які відповідали б загальновизнаним світо-
вим стандартам? Чи це занадто важкий шлях?

Колеги з НТКУ сприймають будь-які заяви
«про заангажованість каналу та необ’єктивність»
як маніпулятивні. Їхнє право. Вони вільні люди
(принаймні хочеться сподіватись). Але варто
подумати і про сприйняття своєї цільової аудито-
рії. Про рейтинги своїх новин. Про відповідаль-
ність перед тими, хто їм ще довіряє. І про кошти
платників податків, які утримують Перший націо-
нальний.

Але, крім прикрих моментів, були і позитивні.
«Інтер», «ICTV», «Новий канал», «СТБ», «Украї -
на» погодилися на незалежний моніторинг новин
перед виборами (трохи згодом до них приєднався «5
канал» та «Перший національний»). Вони підписа-
ли з представниками громадських організацій ме -
моран дум «Відкриті новини заради чесних виборів».

Тим самим, як мовиться у прес-релізі міжна -
родного фонду «Відродження», що був ініціато-
ром цього процесу, телеканали погодилися на те,
щоби громадські організації проводили незалеж-
ний моніторинг їхніх новин щодо забезпечення
рівного доступу суб’єктів виборчого процесу до
ЗМІ та дотримання стандартів журналістики під
час висвітлення виборчої кампанії. До зауважень
медіаекспертів телевізійники пообіцяли прислуха-
тись і враховувати їх у своїй роботі. Метою моні-
торингу зазначено забезпечення повноцінного
виконання закону про вибори народних депутатів
та дотримання міжнародних стандартів, зокрема
Рекомен дацій Ради Європи та ОБСЄ у висвітлен-
ні виборчого процесу.

Було ухвалено такі основні умови та принципи
цієї співпраці (вони оприлюднені на «Теле кри -
тиці»):

Всі учасники ініціативи визначають і погод-
жують між собою основні критерії, за якими про-
водитимуть незалежний моніторинг та дотримува-
тися яких зобов’язалися телеканали при висвіт-
ленні виборчого процесу в Україні.

Щотижня результати моніторингу новин
телеканалів — учасників ініціативи, який прово-
дять ГО «Телекритика», Академія української
преси, асо ціація «Спільний простір» разом з комі-
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тетом «Рівність можливостей», надсилають секре-
тареві ініціативи.

Секретар узагальнює результати моніторин-
гових досліджень і надсилає МГЕ.

МГЕ обговорює в онлайновому чи офлайно-
вому режимі результати моніторингу і визначає
основні, найяскравіші факти порушення критеріїв
висвітлення виборчої кампанії та найважливіші
зауваження до телеканалів.

Узагальнений документ незалежного моніто-
рингу з експертними висновками надсилають
представникам телеканалів — учасників ініціативи.

Представники телеканалів — учасників іні-
ціативи ознайомлюються з незалежним моніторин-
говим звітом і визначають, як реагувати на резуль-
тати моніторингу.

При потребі, а саме в разі виникнення спірних
питань, зауважень щодо результатів моніторингу та
висновків МГЕ, проводять зустріч усіх учасників
ініціативи та обговорюють результати моніторингу.

Під час підготовки наступного незалежного
моніторингового звіту МГЕ простежує, чи телека-
нали взяли до уваги результати (зауваження)
попереднього звіту.

Наглядова рада обговорює результати моні-
торингу та робить висновки щодо стану висвітлен-
ня виборчої кампанії в Україні.

Щодватижні Наглядова рада робить заяву з
оцінювання стану дотримання телеканалами —
учасниками ініціативи міжнародних стандартів та
норм українського виборчого законодавства під
час виборчої кампанії.

Після виборів представники МГЕ та Нагля -
дової ради надають підсумкову оцінку дотримання
телеканалами своїх зобов’язань.

До складу наглядової ради ініціативи ввійшли
Андерс Аслунд, старший дослідник Інституту між-
народної економіки імені Петерсона; Ендрю Вілсон,
старший науковий співробітник з питань України
в Європейській раді з міжнародних відносин;
Сюзан Корк, директор програм Євразії, Freedom
House, Олександр Сушко, науковий директор
Інституту євроатлантичного співробітництва.

Ця ініціатива допомогла налагодити плідну
співпрацю каналів і моніторингових центрів. Уже
під час виборчої кампанії суттєво підвищився
рівень інформаційного мовлення низки національ-
них каналів (особливо телеканалу «Інтер»). Від
цього виграли всі. Канали почали давати якіснішу
інформацію, яку, своєю чергою, отримала україн -
ська аудиторія, а моніторингові центри нарешті
запрацювали не для запобігання всіляким пору-
шенням стандартів журналістської діяльності в
період виборів, а для того, щоб її поліпшувати. 

Але після виборів співробітництво тривало
недовго. Провідний канал України «Інтер» пере -
йшов у власність Д. Фірташа та С. Льовочкіна.
Після цього в лютому 2013 р. відбулася зміна

менеджменту, а в березні канал відмовився від
Громадської ради.

Його заява була така:

«Шановні члени Громадської ради!
Маємо за честь повідомити, що сьогодні «Інтер» реа-

лізує нову стратегію розвитку каналу, в основу якої
покладено концепцію зміцнення лідерських позицій на
українському телевізійному ринку.

Колектив каналу наполегливо працює над підвищен-
ням якості та інформативності суспільно-політичного
мовлення. Розпочато розробку нових сучасних форма-
тів телепрограм.

Останнім часом зафіксоване зростання довіри телегля-
дачів до телеканалу «Інтер». Зокрема, по вернення до
нашого ефіру програми Савіка Шу сте ра («Шустер Live»)
дозволило отримати високі рейтингові показники.

Керівництво телеканалу має всі підстави покладати-
ся на професіоналізм творчого колективу «Інтера»,
який не потребує зовнішнього нагляду і цензурування
своєї роботи.

Оцінювання ефективності роботи телеканалу
«Інтер» має відбуватися за однаковими критеріями для
всіх комерційних телеканалів України.

За цих умов телеканал «Інтер» не вбачає потреби у
подовженні дії Меморандуму.

З повагою, U.A. Inter Media Group Limited»

У відповідь із заявою виступила і Громадська рада:

«Керівництву U.A. Inter Media Group Limited.
Дякуємо за нарешті ухвалене вами рішення щодо

позиції стосовно Меморандуму про співпрацю між U.A.
Inter Media Group Limited та Між народним фондом
«Відродження».

Для громадських експертів співпраця з каналом ніко-
ли не була самоціллю. В умовах відсутності в країні сус-
пільного мовлення — це лише одна з можливостей для
громадськості досягнути об'єктивної та всебічної інформо-
ваності українців про події усередині країни та світі. 

Для нас згортання співпраці «Інтера» з Гро мадською
радою є певним показником посилення державного конт-
ролю над ЗМІ, що може статися не лише з вашою теле-
компанією. Значно більше від долі взаємин телеканалу
«Інтер» з Громадською радою нас цікавить доля збалан-
сованості новин, дотримання журналістських стандартів
та політичної незаангажованості, які були досягнуті у
попередні місяці та які тепер також можуть стати жерт-
вою задекларованого «підвищення якості та інформатив-
ності суспільно-політичного мовлення».

Тим не менш, бажаємо успішного завершення «роз-
робки нових сучасних форматів телепрограм». Мусимо
лише зазначити як рекомендація від Громадської ради:
не бійтесь «цензурування» від громадянського суспіль-
ства. Такої цензури взагалі немає ніде у світі. Ви гли-
боко помилилися. Цензура — це попереднє спрямування
або оцінювання матеріалу перед публікацією з боку
недемократичної держави та/або державних службов-
ців-хазяїв медіавласності. Сподіваємося, що ця прикра
світоглядна помилка не позначиться на професіоналізмі
творчого колективу «Інтера». 

Нагадуємо, що згідно з Меморандумом у Гро -
мадської ради є місяць, щоб завершити професійний
моніторинг каналу. Ми використаємо цей час для завер-
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шення нашої з вами співпраці. Результати моніторингу
будуть широко оприлюднені в Україні та за кордоном
відразу після 7 квітня 2013 року — дня офіційного
завершення дії Меморандуму. 

Дозвольте побажати вам утримати ті, близькі до
європейських, стандарти інформаційного мовлення, які
були справді досягнуті журналістським колективом
«Інтера» протягом дії нашого спільного Меморандуму. 

Запевняємо вас, що незалежний громадський моніто-
ринг за однаковими критеріями для найпоширеніших
телеканалів країни буде ефективно продовжений,
у тому числі за сприяння Міжна род ного фон ду
«Відродження». Громадськість буде максима льно

поінформована про стандарти якості інформаційного
мовлення українських телеканалів і надалі. 

З повагою
Громадська рада та Міжнародний фонд

“Відродження”».

Таким чином, перша спроба співробітництва
моніторингових організацій та провідних каналів
українскього телебачення проіснувала недовго.
Але вона дала нагоду зрозуміти, що 1) таке спів-
робітництво можливе і 2) воно надзвичайно корис-
не для підвищення якості новинного мовлення.
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Ivanov Valeriy. Monitoring of the Ukrainian leading television channels  (the lessons of the 2012 presidential
elections).

The article analyzes the results of independent monitoring of the Ukrainian leading TV channels, its importance in
determining the bias TV channels during the election process.

Keywords: monitoring, TV channel, bias, standards of journalism.

Иванов В. Ф. Мониторинг ведущих каналов украинского телевидения (уроки президентских выборов 2012 г.).
В статье проанализированы результаты независимого мониторинга ведущих украинских телеканалов, его значение

для определения заангажированости каналов ТБ во время избирательного процесса.
Ключевые слова: мониторинг, телеканал, заангажированость, стандарты журналистики.
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сторіографія досліджень етики рекламної кому-
нікації показує рівень наукової розробки проб -

леми. Оскільки рекламна комунікація в Україні
відновилася лише у два останні десятиліття і нау-
кова база ще перебуває на стадії становлення, то
цінним є закордонний досвід розвитку наукової
думки в галузі етики реклами — це й зумовлює
актуальність дослідження. 

Наша мета — не всеосяжний огляд наукової
літератури, а характеристика основних етапів і
тенденцій вивчення етики реклами від появи пер-
ших студій до кінця ХХ ст. 

Вивчення етики реклами почалося з епохи
Просвітництва, коли британські громадські діячі
Джозеф Аддісон, Джонатан Свіфт, Генрі Філ дінг,
Семюель Джонсон публічно висловили естимацій-
ні судження щодо етичної сутності рекламних
повідомлень та висунули низку професійних
вимог до моральної свідомості фахівців у царині
реклами [1, с. 144]. 

Перша суто наукова праця, присвячена пробле-
мам рекламної етики, Х'ю Кеннера «Боротьба за
правду в рекламі» з’явилася 1936 р. Наприкінці
1940-х рр. Френсіс Бішоп, головний редактор
лон донської газети «The Times», опублікував до -
слід ження про етику реклами, де він висунув кіль-
ка «моральних звинувачень»: реклама стимулює
негідні бажання, вводить споживача в оману,
закликає до «епідемії споживання» [2]. 

Після Другої світової війни у рекламознавстві
з’являються ґрунтовні праці, що поновлюють пе -
рервану війною тенденцію, започатковану 1938 р.
Френ сісом Фінкелхором у книзі «Аспекти реклам-
ного законодавства», щодо правового регулюван-
ня рекламної діяльності разом з її етичним склад-
ником. Поглиблене вивчення юридичного аспекту,
що домінує у дослідженні етичних парадигм
рекламної комунікації, простежуємо до середи-
ни 1950-х рр. у книгах Барта Уїльяма «Державне
узаконення реклами», Айзека Дайґса «Сучасні за -
кони реклами і маркетингу: посібник для почат-
ківців, задіяних у ринку американських товарів та
послуг», Макса Геллера «Реклама на роздоріжжі:
федеральне регулювання чи добровільний конт-

роль», Мортона Саймона  «Закони для реклами та
маркетингу» [3].

У середині 1950-х рр. у книзі американських
журналістів Маркуса Чайлдса та Дугласа Катера
«Етика у бізнес-суспільстві» йшлося про профе-
сійну етику суб’єктів рекламного ринку: «Рек -
ламодавець повинен узяти певну відповідальність
за довільну інтепретацію моральних чеснот. Сло -
ва «характер», «віра», «чесність» сьогодні вико-
ристовують, щоби визначити якість пива і табле-
ток», що співавтори вважали істотною вадою мо -
ральної свідомості фахівців, які мають дбати про
збереження етичних цінностей суспільства [4].

На початку 1960-х рр., після публікації Мор -
тоном Саймоном під егідою Американської реклам-
ної федерації «Книги про правду в рекламі» [5, с.
13], професор філософії Томас Гарретт у дослід-
женні «Вступ до деяких етичних проблем сучасної
американської реклами» [5] розглянув низку етич-
них проблем тогочасної американської реклами,
зокрема її вплив на економічне зростання, переко-
нання, споживання і потенціал монопольної влади.
Т. Гар ретт схвально оцінив згадану працю Ф. Бі -
шопа як «чудову книгу, наповнену здоровим глуз-
дом і збалансованими рішеннями», але відзначив
як недолік те, що Ф. Бішоп «впадає в крайнощі»
у своїх категоричних судженнях [5, с. 31]. Книга
Т. Гарретта не лише охопила широке коло питань
етики реклами, а й стала взірцем наукової якості
(містила 25-сто рінкову бібліографію і виноски
практично на кожній сторінці). Т. Гарретту нале-
жить спостереження, що не втрачає актуальності:
«Нав'язлива реклама є реальною проблемою, тож
деякі методи переконання, призначені для «обхо-
ду» інтелекту і зменшення раціональності мислен-
ня споживача, можуть, у разі успіху, призвести до
недалекоглядних дій» [5, с. 173]. Т. Гарретт в ана-
лізованій праці окреслив особливо проблемні
аспекти для рекламодавців, що актуальні й доте-
пер і були наведені без змін та доповнень як прак-
тичні рекомендації у книзі Патріка Мерфі
«Етичний маркетинг» [6].

Роки 1960-ті ознаменувалися концептуальною
розвідкою Френсіса Куїна «Етика, реклама й від-
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повідальність» [7], що тривалий час користувала-
ся авторитетом у науковому обігу завдяки концеп-
ції соціальної відповідальності реклами, проте ни -
ні становить інтерес як явище суспільно-історичне.

Роки 1970-ті позначені активізацією інтересу до
питань етики реклами. Приміром, у 1972 р. Стефан
Грей зер на шпальтах Гарвардського бізнес-ревю
підкреслив численну варіативність нападів на рек-
ламу як позбавлену правди, аморальну, сповнену
суперлативів комунікацію [2]. Цю думку розгор-
нуто у монографії «Соціальний маркетинг. Пер -
спективи та погляди» за співавторством професо-
рів Мічіганського та Пенсільванського університе-
тів Уїльяма Лейзера та Юджіна Келлі. Згодом за
редакцією Джона Райта і Джона Мертеса вийшла
ґрунтовна антологія «Роль реклами в суспіль-
стві», один із розділів якої був цілковито при-
свячений висвітленню концепцій етики реклами;
серед авторів антології були відомі рекламознавці
Рой Алдерсон, Теодор Левітт і Томас Гар ретт [8]. 

У середині 1970-х у Канаді було опубліковано
працю професора Джона Меррілла «Етика та пре -
са», де йшлося про всі типи медіареклами в кон-
тексті етики, проблеми корупції в медіаіндустрії,
окреслено тенденції соціально відповідального й
«морально свідомого» телебачення та вміщено
наукові розвідки відомих науковців щодо неетич-
них проявів реклами у ЗМІ [9]. 

Більшість науковців до середини 1980-х рр. роз-
глядали етику реклами переважно через коментарі
та філософські дебати на макрорівні, з точки зору
впливу реклами на суспільство, а не на мікрорівні
рекламної агенції та практиків, які в ній працюють.
На це, зокрема, вказували Шелбі Хант і Лоуренс
Чонко у працях «Етика та принципи Амери -
канської рекламної федерації» та «Етичні проблеми
керівництва рекламними агенціями» [10].

Роки 1980-ті прикметні дискусією про переваги
та позитивні аспекти реклами, що розгорнулася на
сторінках журналу «Маркетинг». У її контексті
канадський учений у галузі маркетингу, автор чис-
ленних праць з етики бізнесу Річард Поллай напи-
сав впливову статтю «Криве дзеркало: рефлексії
нерішучих споживачів реклами», де виклав і про-
коментував основні положення концепцій науков-
ців у царині гуманітарних та соціальних наук
щодо ненавмисних та несвідомих соціо-культур-
них наслідків реклами. Він дійшов висновку, що
ці наслідки викликають більшість звинувачень на
адресу реклами, тож заслуговують на обговорення
через їх суттєву об’єктивність [11]. На критику
Р. Поллая Морріс Холбрук дав коментар, у якому
захищав рекламу як плюралістичну, диверсифіко-
вану комунікацію, спрямовану на певні сегменти
споживачів, а не на ринок у цілому, комунікацію,
що віддзеркалює масову, а не високу культуру і
відображає цінності, позбавлені маніпулювання.
Р. Поллай, відповідаючи на аргументи М. Хол -

брука, значно детальніше зосередився на парадиг-
мі цінностей, стверджуючи, що реклама перебіль-
шує їх значущість. Він зазначав: «З усіх аспектів
реклами, які можуть бути вивчені, цінності мають
найглибші імплікації (підтексти) і є найсуттєві-
шою парадигмою як для академічної спільноти,
так і для суспільства загалом [11]. 

Дебати про сутність і етичні наслідки реклами
велися у 1980-ті рр. й іншими науковцями. Одну
з перспективних ідей запропонував Дже -
ррі Кіркпатрік у статті «Філософський захист
реклами», де автор, ґрунтуючись на теорії розум-
ного егоїзму Айн Ренд, твердив, що звинувачення
проти реклами як маніпулятивного обману, пере-
конливого примусу, способу нав’язування позбав-
лених сма ку образів є результатом її егоїзму та
ворожості до капіталу. Через два десятиліття уче-
ний розвинув свою концепцію у праці «На захист
реклами: аргументи раціональності, етичного
егоїзму та невтручання капіталізму», побудувавши
концепцію не лише на засадах філософії Айн
Ренд, а й на економічній теорії Людвіга Мізеса,
стверджуючи, що етична коректність реклами має
бути спри чинена розумним егоїзмом споживачів та
раціоналістичним егоїзмом капіталізму [12]. 

Специфіка вивчення етичних парадигм реклами у
1980-х рр. проявляється в зростанні інтересу до про-
блем професійної етики, а отже, питань мо ральної
культури та моральної свідомості суб’єктів ринку.
За по чаткована дослідженням Баруха Бро ді «Етика
та її застосування» тема сутності і тенденцій розвит-
ку професіоналізму на теренах реклами здобула
інтерпретацію в дослідженні Джона Калтгена «Етика
та професіоналізм». Практичні рекомендації фахів-
цям на основі емпіричного матеріалу ввійшли до
«Ко рисного посібника з реклами», що його ввели в
науковий обіг Кеннет Плеван та Міріам Сірокі, які
особливу увагу зосередили на важливості етичних
засад у професійній діяльності рекламістів. Етика
реклами у контексті емпіричної реалізації стала
предметом дослідження Джері Булларда й Уїльяма
Снайзека «Вико ри стання реклами для практики про-
сування: вивчення фахівців та реклама» [13]. 

Розвивався цей науковий напрям і на початку
1990-х рр. у працях Роберта Соколовські «Довірчі
стосунки та сутність професій», Мартіна Саса
«Про фесійні організації та професійна етика:
європейський погляд» та інших публікаціях збір-
ника за редакцією Едмунда Пеллегріно, Роберта
Ветча та Джона Ленгана «Етика, правда і профе-
сіоналізм: філософський та культурний аспекти»
[14]. Усі згадані науковці одностайні в тому, що
професіоналізм неможливий без неухильного
виконання етичних настанов як на рівні чинного
законодавства, так і на рівні корпоративного
права. 

Тема професійної етики у прикладному кон-
тексті обговорювалася й членами Американської
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рекламної федерації як професійні стандарти рек-
ламних агенцій, соціальна відповідальність агенцій
та рекламного бізнесу, застосування деонтологічної
етики в рекламі, занепокоєння некоректністю рекла-
ми. Це висвітлено Джеймсом Лінколь ном та Корне -
ліусом Праттом у публікації «Аналіз чинників сприй -
няття фахівцями рекламної етики» [15].

Наприкінці 1980-х — на початку 1990-х рр.
поновлюється науковий інтерес до питань регулю-
вання рекламної комунікації та її етичного складни-
ка. «Міжнародна настільна книга реклами: посіб-
ник правил і настанов» Б. Бендота [16] привертає
увагу до проблем державного управління галуззю та
контролю реклами державними інституціями.
1992 р. укладається збірник «Рекламне законо-
давство в Європі та Північній Америці» зі знач-
ним за обсягом науковим коментарем, де ставить-
ся акцент на етичних чинниках суб’єктів реклам-
ної діяльності. 

Поява в потоці рекламної інформації числен-
них прецедентів введення в оману, некоректних
порівнянь, спричинених «війнами бургерів» та
зма ганнями за розподіл ринку «Collа’s», сексиз-
му, брутального тиску на цільові аудиторії, що
становлять групи ризику (діти, підлітки, люди
похилого віку, громадяни з особливими потреба-
ми), і, внаслідок цього, численна низка судових
позовів споживачів та наглядових рад до держав-
них юридичних інституцій спонукали рекламо-
знавців звернутися до проблем саморегулювання
галузі. Амбівалентне осмислення процесів форму-
вання систем професійного управління рекламою
на рівнях національному та міжнародному втіли-
лось у дослідженні професорів Гордона Міракла й
Теренса Неветта «Порівняльний аналіз історії рек-
ламного саморегулювання в Об’єднаному Коро -
лів стві та США» [17], де джерела та шляхи роз-
витку професійного самоуправління простежува-
лися на компаративному рівні і підкреслювалося,
що до кінця ХІХ ст. контроль за рекламою у
Великій Британії та США залежав від впливу
чинного законодавства і загалом був спрямований
проти дифамацій та на підтримку етичних цінно-
стей рекламістів та власників медіа. Упродовж ХХ
ст. турбота про безпеку громадськості та її захист
від введення в оману та від неправдивих, нав’яз-
ливих пропозицій, спроби збалансувати інтереси
підприємців призвели до визнання авторитету як
чинного законодавства, так і системи саморегулю-
вання. Відмінність між британською та американ -
ською системами управління рекламною діяльні-
стю генерує із витоків національної сутності зако-
нодавчих систем і етнокультурних відмінностей.

Історико-типологічні аспекти дослідження
проб лем регулювання етики реклами знайшли роз-
виток у книгах і статтях професора Джина Бод -
дувіна «Зовнішні учасники рекламного саморегу-
лювання: збірник управління рекламними норма-

ми», «Рекламне саморегулювання: приватне під-
приємство та представник державної політики»,
«Рекламне саморегулювання та його зовнішні уча -
сники: мультинаціональне порівняння», «Сексизм
та порядність у рекламі: державне регулювання і
саморегулювання галузі в 47 країнах», «Само ре -
гулювання в рекламі: істинні наміри та обмежен-
ня» і мали продовження у 1990-х рр. — моногра-
фія «Глобальні перспективи саморегулювання у
рекламі: принципи та практика тридцяти восьми
країн» [18]. 

Концепція амбівалентного аналізу національно
своєрідних принципів рекламної етики Г. Міра кла
та Т. Неветта наприкінці 1990-х рр. знайшла по -
дальший розвиток, зокрема, у книзі Шоу Колліна
«Усвідомлення побаченого». Автор наводить кри-
терії визначення смаку, пристойності та етичності
медіареклами у США та Великій Британії. На
компаративному рівні дослідження виявляє зна-
чення державного контролю та відмінність погля-
дів держав щодо цього. Значну увагу зосереджено
на рекламних повідомленнях, адресованих дітям,
та на проявах за останні півстоліття сексуальних
мотивів у медійній рекламі [19]. Джордж Франк
та Сук Мун у статті «Культурні впливи етичних
перцепцій на практику агенцій: порівняння Кореї
і США» через крос-культурні моделі пояснюють
відмінності та типологію етичних уявлень. По -
рівняльний аналіз показав парадигми, в яких збі-
гаються етичні рецепції у рекламі двох культур. У
контексті професійної етики агенційна практика
цих країн істотно відрізняється, що може бути
перешкодою у професійній діяльності на міжна-
ціональному рівні. Висновки, яких дійшли авто-
ри, свідчать про вплив культурних чинників на
етичні настанови і практику рекламної індустрії
[19]. Напрям досліджень, зосереджений на ви -
вченні досвіду рекламних практиків у різних краї-
нах, представлений науковою працею Ніри Ювал-
Давіси «Гендер і нація» у книзі «Етика і расист -
ські студії» [19].

Відомий аналітик-рекламознавець, авторка ба -
гатьох фундаментальних досліджень з етики рекла-
ми, професор Університету реклами (Техас) Май -
нет Драмрайт характеризувала 1990-ті рр. як етап
наукових студій, що має два теоретичні напрями:
юридичний дискурс правознавців, які вивчають
проблеми регулювання етики реклами, зосередже-
ний на окресленні прав, можливостей і обмежень
рекламодавців, зокрема відповідальності в разі
введення в оману і шахрайства, та моральний дис-
курс, поширений серед філософів, соціальних кри -
тиків і фахівців з етики, в якому порушуються
глобальні питання, пов'язані з соціальними ефек-
тами реклами [2].

Водночас у 1990-х рр. розробляються два емпі-
ричні напрями досліджень етики реклами: один із
них зосереджений на осмисленні сприйняття спо-
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живачами потенційно небажаної реклами, дру-
гий — на вивченні досвіду рекламних практиків.
Аналіз сприйняття потенційно небажаної реклами,
наприклад, рекламних оголошень із сугестивними
закликами чи з ідеалізованими образами, реклами
щодо небезпечних для здоров’я товарів, а також
рекламних оголошень, орієнтованих на дітей, ві -
до бражений у дослідженнях Міхаеля Тура й То -
ні Хентона «Етичний вирок сексуальним закликам у
друкованій рекламі», Спенсера Тайнхема та Рут Вей -
вер-Лерісей «Якісний аналіз соціальних до слід -
жень». У цьому аспекті доктор Лілен д Хел лер у сту-
дії «Реклама, діти та етика» аналізує роль психоло-
га у створенні ефективної реклами, орієнтованої на
дітей, та соціальної реклами (антинаркотичні рек-
ламні кампанії, реклама, спрямована проти пияцтва
за кермом). У статті спростовується поширена
думка, ніби психологи використовують професійну
майстерність з метою маніпулювання, тому їхня
участь у створенні реклами неетична [20].
Британські вчені Анвін Хайман, Артур Танслей,
Грехем Кларк 1994 р. оприлюднили огляд цього
напряму досліджень у спеціальному випуску про
етику реклами «Journal of Advertising» [21].

Деякі дослідження з етики реклами 1990-х рр.
відзначаються маргінальним характером, оскільки
ви конані на перетині наукових галузей. Об’єкт та -
ких студій розглядається у контексті етики марке-
тингу, як це притаманно роботам Шелбі Ханта і
Лоурен са Чонко «Етичні проблеми керівництва
рекламних агенцій» та «Етика й принципи Аме -
риканської рекламної федерації» чи як у праці Т.
Дан фі, Н. Сміта, В. Росса «Соціальні домовленості
та етика маркетингу», чи у контексті медіаетики —
Кліффорд Кріс тіанс, Кім Ротцолл, Марк Феклер
«Медіа етика: стан справ та моральні роздуми»,
або у контексті законодавства, що регламентує
масові комунікації, як у книзі «Законодавство ма -
сових комунікацій та етика» професора Роя Л. Му -
ра [22].

Попри активізацію маргінальних та синкретич-
них досліджень, де етика реклами розглядається в
соціологічному, культурологічному, правовому, ко -
мунікаційному контекстах, з’являються фундамен-
тальні праці, зосереджені на суто етичних аспек-
тах. Приміром, Міхаель Філліпс у книзі «Етика
та маніпуляції в рекламі» [23] не погоджується з
поширеною думкою про рекламну комунікацію
щодо потужності та ефективності її сугестивних
вла стивостей. М. Філліпс вважає, що якби рекла-
ма справ ді була настільки успішною у маніпулю-
ванні, а отже, й неетичною, як запевняють, її
треба було б суворо контролювати. Те, що нази-
вають маніпуляцією, не завжди відповідає дійсно-
сті. Учений вважає, що реклама «тримається на
чотирьох стовпах: утилітаризмі, кантівській етиці,
незалежності та доброчесності». Якби опоненти
мали рацію, то реклама не могла б базуватися на

цих основах, тож будучи за природою цілком
інакшою, вона не має приписуваної їй потужної
маніпулятивної сили, аргументовано запевняє
Міхаель Філліпс [23]. 

Вивчення маніпулятивних технологій, що спо-
творюють етичні парадигми рекламування, зокрема
аналіз реклами, який вводить в оману, цебто Puff-
реклами, стало наскрізною темою у багаторічних
наукових студіях авторитетного вченого Івана Пре -
стона. Серед численних праць вирізняється «Ве -
лика американська омана: роздування в рекламу-
ванні та продажах». Це неодноразово перевидане
й доповнюване популярне видання, де наводяться
та аналізуються щораз новіші приклади обману і
суперлативів у рекламі. І. Престон док ладно роз-
глядає роль законів і Федеральної торговельної
ко місії США у забезпеченні правдивого представ-
лення товарів і послуг споживачам. У за вер шаль -
ному ретроспективному розділі дається оцінка
етичності реклами від середини 1970-х рр. [24].

У популярній як для фахівців, так і для широ-
кого загалу книзі «Правда, брехливість та рекламо -
давці», що ввійшла свого часу у ТОП 100 най авто -
ритетніших досліджень з рекламознавства, І. Пре -
стон демонструє, як реклама може краще служити
своїй аудиторії, виступає за революційно нові стан -
дарти реклами, вважаючи, що реклама повинна
бути побудована таким чином, щоб споживачі
могли їй довіряти. Водночас автор детально роз-
глядає арсенал брудних прийомів рекламодавців,
крім того, аналізує цілком законні, проте помил-
кові або такі, що вводять в оману, заяви реклами.
І. Престон дає розширений коментар юридичного
ви значення брехливості, висуває пропозиції рек-
ламодавцям усунути етичні недогляди і радить
споживачам бути критично налаштованими [24]. 

Серед праць І. Престона, що мають найвищий
індекс цитувань, відзначимо також публікацію
«Взаємодія права і етики в питаннях рекламо -
давців. Відповідальність за захист споживачів», де
автор розвиває концепцію взаємозумовленості ети -
ки і права та наголошує, що рекламодавці як
суб’єкти ринку реклами несуть насамперед мо -
ральну відповідальність за захист споживачів, тому
це і є виявом їхньої соціальної відповідальності
[24]. 

Тема реклами, що вводить в оману, виявилася
такою актуальною, що у 1990-х рр. публікується
низка поважних наукових праць, присвячених
неетичності цієї технології в рекламуванні: «Фаль -
шива реклама і мова комерції 1993 р.: тактичні
поради щодо захисту клієнтів» у співавторстві Ге -
лен Джаффе, Елайн Рейз, Енні Егертон [25] та
«Фальшива реклама і закон: вирішення проблеми
сьогодення» Джеффрі Іделстейна [25].

1990-ті рр. означені появою у галузі рекламо-
знавства системних аналітико-синтетичних дослід-
жень. Наприклад, Міхаель Хайман в оглядовій
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статті «Дослідження рекламної етики: минуле, сьо-
годення і майбутнє» [21] аналізує позиції  автори-
тетних учених, які вивчали проблеми нав’язливих
спонукальних закликів, професійної етики при
наданні фахових послуг, етики рекламних звер-
нень, спрямованих на дітей, соціальної критики,
висвітлених у вагомих наукових дослідженнях.
Вико рис то вуючи результати опитувань, статистич-
них досліджень, він наводить кількісні показники у
відсотках і аргументує судження даними у вигляді
таблиць. На основі аналізу навчальної та наукової
літератури з питань етики реклами і маркетингу
автор пропонує концепцію напрямів майбутніх
досліджень та вказує на перешкоди, що можуть
виникнути на їх шляху у перспективі. 

У статті «Рекламна етика: допоміжні методи
й тренди» Джордж М. Зайнхен наголошує, що
одним із підходів до розуміння рекламної етики є
визначення шкідливої та згубної для суспільства
рекламної практики. Вивчення рекламної етики
нерозривно пов’язане з науковими дослідженнями
в суміжних галузях правознавства, психології,
обробки інформації. У роботі подано огляд статей
з проблем етики, оприлюднених у «Journal of
Advertising» від часу заснування. Розглядаються
найважливіші теми для наукового вивчення рек-
ламної етики: використання обману в рекламі,
рек лама алкоголю й тютюну, реклама для дітей,
політична реклама, соціальна реклама расових
стереотипів. Також описано методи досліджень:
інтер в’ю-перехоплення, експерименти, опитування
споживачів та експертів, пошук комп’ютерних баз
даних, філософсько-світоглядні концепції [26].

Наприкінці 1990-х рр. Понтифікальна рада з
соціальних комунікацій, що розробляє серйозні
документи з проблем етики в рекламі, оприлюдни-
ла «Посібник католицької церкви з етики рекла-
ми» [27] з настановами дотримуватись у рекламі
трьох основних принципів: правдивості, поваги до
людської гідності та соціальної відповідальності.
У цьому виданні рада висуває імперативні вимоги
до морального боку рекламної комунікації, яка не
повинна обмежувати внутрішню свободу, експлуа-
тувати примітивні інстинкти і компрометувати
здатність особистості мислити самостійно.
Католицька церква навіть висуває тезу про від-
шкодування збитків, завданих суспільству неетич-
ною рекламою, у вигляді певних «репарацій».
Однак ця пропозиція поки що недостатньо розроб-
лена юридично. 

Висновки. Аналіз історії вивчення етики рекла-
ми показує: осмислення сенсу і призначення етики
реклами є предметом наукових інтересів багатьох
дослідників у галузях соціології, юриспруденції,
психології та масових комунікацій, які, попри
різні аспекти вивчення, доходять спільного вис-
новку, що гуманістичні імперативи реклами мають
загальнолюдське значення. 

На основі проаналізованих фундаментальних
наукових праць та науково-методичних розробок
виявляється, що в рекламознавстві ХХ ст. ви -
окремлюються три основних дискурси, які взає-
модоповнюють комплексне вивчення проблем
етики рекламної комунікації. Юридичний дискурс
зосереджений здебільшого на правах рекламодав-
ців і заборонах у галузі рекламної діяльності, на
способах запобігання обману, шахрайству, недоб-
росовісній конкуренції. В іншій іпостасі виступає
моральний (філософський) дискурс, що ставить
широкі й далекоглядні питання, пов’язані із соці-
альними ефектами реклами. Третій дискурс, най-
сучасніший, що виник із появою психоаналізу і
розвинувся на хвилі інформаційних та цифрових
технологій, — маніпулятивний дискурс; він пока-
зує механізми та психологічні чинники порушення
етичної коректності реклами. 

Таким чином, історіографія наукового вивчен-
ня етики реклами ХХ ст., укладена за хронологіч-
но-типологічним принципом, виявляє основні тен-
денції розвитку рекламознавчих студій, що сто-
суються морально-етичної суті та проявів рекла-
ми, пошуки принципів її етичної коректності. Цей
аналіз у майбут ньому може стати підґрунтям для
подальших    дискурсів як теоретичного, так і
емпіричного    контенту.
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Hrytsyuta Nataliya. The historiography of the study of advertising ethics in the twentieth century.
The article examines the scientific study of advertising ethics during the twentieth century under the chronological and

typological principles. The systematic analysis of scientific studies identified three main discourses: legal, philosophical
and manipulative which complement and provide a comprehensive study of the problems of ethics of advertising
communication. 

Keywords: historiography, chronological-typological principle, discourse, advertising ethics,  trends of development of
advertising studies.

Грицюта Н. М. Историография изучения этики рекламы в ХХ в.
В статье по хронологически-типологическому принципу осуществлен обзор научного изучения этики рекламы в

течение ХХ в. Системный анализ научных исследований позволил обнаружить три основных дискурса: юридический,
философский и манипулятивный, взаимодополняющиеся и обеспечивающие комплексное исследование проблем этики
рекламной коммуникации.

Ключевые слова: историография, хронологическо-типологический принцип, дискурс, этика рекламы, тенденции
развития рекламоведения. 



роблема чіткого визначення паблік ри -
лейшнз, незважаючи на численні виведені

дефініції феномена, до цього часу залишається
актуальною. На нашу думку, однією з причин
браку одностайності думок учених і практиків у
PR-галузі є суперечливість самої природи зв’язків
з громадськістю, яка, з одного боку, тяжіє до
забезпечення гармонії і взаєморозуміння в су -
спільстві, з другого — є по суті технологією управ-
ління су спільством на всіх його рівнях.

Незважаючи на доволі велику кількість дослід-
жень у галузі зв’язків з громадськістю, ґрунтов-
них праць до цього часу бракує. Із розвитком PR
як науки гостро постало питання про подальше
ґрунтовне наукове дослідження феномена паблік
рилейшнз, вивчення його природи в першу чергу
на міждисциплінному рівні.

Вивченню PR присвятили свої праці багато дослід-
ників, починаючи з другої половини ХІХ ст. Най -
більш значущий внесок із сучасних вітчизняних і ро -
сійських учених, на праці яких ми посилатимемося під
час свого дослідження, зробили В. Королько, І. Куже -
лєва-Саган, Г. Почепцов, С. Фролов, М. Шишкіна.

Метою нашого дослідження є спроба показати
співвіднесеність  паблік рилейшнз і міфу, у зв’яз-
ку з чим перед нами постали такі завдання:

1) зробити огляд існуючих підходів до визна-
чення PR;

2) розглянути ключові поняття, які лягли в
основу визначення зв’язків з громадськістю;

3) проаналізувати зв'язок основних функцій
PR із функціями міфів.

Об’єктом дослідження є феномен паблік
рилейшнз у сучасному інформаційному просторі.

Предметом — кодові поняття існуючих визна-
чень зв’язків із громадськістю. 

Учені налічують уже понад тисячу визначень
паблік рилейшнз. Тож, зважаючи на таку вели -
ку кількість спроб визначити сутність феномена
зв’язків з громадськістю, слід чекати, що будуть
зроблені спроби згрупувати визначення за певни-
ми ознаками. Насправді такі спроби були здійсне-
ні. У цьому дослідженні ми звернемося до напра-
цювань І. Кужелєвої-Саган та М. Шишкіної.

Труднощі з чітким визначенням паблік ри лейшнз
зумовлені різними причинами, зокрема пов’язані з

англійським походженням терміна. При перекладі
тонкощі розуміння влас не того, що є зв’язками з
громадськістю, втрачаються. 

Ще однією важливою причиною різноманітно-
сті у визначеннях PR є специфіка сутності власне
цього феномена, на яку вказує російська дослідни-
ця І. Кужелєва-Саган: у сучасному світі PR є одні-
єю з найризикованіших комунікативних техноло-
гій і, на відміну від рекламних технологій, які не
приховують своєї мети — формування споживаць-
кого інтересу, PR далеко не зав жди відверто дек-
ларує свою справжню мету — формування певної
громадської думки [1, с. 17—18]. У сучасному су -
спільстві PR, зазначає далі авторка, є стратегіч-
ною управлінською комунікативною технологією,
важливим елементом соціального управління на
всіх його рівнях [1, с. 18].

Розглядаючи різні підходи до визначення PR,
І. Кужелєва-Саган виокремлює авторитетних за -
кордонних дослідників, яких умовно можна на звати
прихильниками «класичного» підходу до PR [1,
с. 43]. Це своєрідна точка відліку — визначення, які
дали свого часу С. Блек, Р. Харлоу, Л. Матр,
Е. Бернейз, С. Катліп, А. Сентер і Г. Брум, Т. Хант
і Дж. Грюніг, Д. Форрестол і Р. Діленшнайдер. Та -
кож це визначення, дані Між народною асамблеєю
національних PR-асоціацій в Мехіко, Американ -
ською асоціацією PR (PRSA), Британським інсти-
тутом PR (IPR), Європейською конференцією PR
(CERP), міжнародним словником Уебстера. Ці
визначення, які умовно називаються «класични-
ми», характеризуються «високою альтруїстичні-
стю». Власне це дає підстави їх критикувати, адже
дослідники при такому підході оперують поняття-
ми «правда», «гармонія», які є суб’єктивними й
абстрактними [1, с. 45]. Та все ж, незважаючи на
численну критику «класичного» підходу з боку
науковців (Г. Тульчинський, В. Ємелін, М. Ко -
шелюк), до цього часу у визначенні паблік ри -
лейшнз віддається належне «альтруїстичним» ви -
значенням PR, хоча вони, вочевидь, не відпові-
дають реаліям. На нашу думку, це зумовлено тим,
що навіть за умови, що PR є не що інше, як управ-
ління громадською думкою і навіть маніпулюван-
ня нею, сучасні PR-технологи не можуть ігнору -
вати зміну характеру впливу на громадську дум ку.
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PR та міф: зіставлення понять і функцій

У статті зроблено спробу показати спільні функції, які виконують зв’язки з громадськістю і міфи в суспіль-
стві. Для цього зроблено огляд існуючих підходів до визначення PR і виокремлено ключові поняття зв’язків з громад -
ськістю. Під час дослідження основних функцій PR звернуто увагу на те, що зв’язки з громадськістю, як і міф,
інтерпретують навколишній світ задля встановлення гармонії між суб’єктом PR і цільовими аудиторіями.

Клю чо ві  слова: зв’язки з громадськістю, міф, управління, гармонія.
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Зокрема, про це говорить видатний учений
А. Едел стайн, наголошуючи на нових законах, за
якими здійснюється пропаганда сьогодні: «Якщо
стара пропаганда тоталітарна і прямує від невели-
кої кількості комунікаторів до багатьох, то нова
пропаганда демократична й задається як пород-
ження комунікації від багатьох до багатьох. Якщо
для старої пропаганди були характерні обмежений
доступ і гомогенність, то для нової характерними
є широкий доступ і різноманітність. Стара пропа-
ганда характеризується спрощеними повідомлен-
нями і захищеністю своїх форм, нова пропаган-
да — складністю повідомлень і творенням нових
мов них форм… Стара пропаганда зорієнтована на
цінності виробництва, нова — на цінності спожи-
вання. Якщо перша задається лідерами, то друга —
за допомогою консенсусу» (виділення наше. —
К. О.) [2, с. 562—563]. 

Таким чином, «класичні» визначення не втра-
чають своєї актуальності саме через те, що пошук
гармонії, взаєморозуміння, врахування інтересів
цільової аудиторії є необхідною умовою управлін-
ня громадськістю в сучасному суспільстві.  

Поруч із класичними визначеннями зв’язки з
громадськістю розглядають також і як сукупність
певних технологій впливу. Тож «класичним» під-
ходом до визначення PR не можна обмежитися. 

Під час аналізу існуючих підходів до визначен-
ня поняття «паблік рилейшнз» І. Кужелєва-Саган
звертає увагу на теорію ідеальних типів М. Вебера
і зазначає, якби цей дослідник жив у наш час, то
він розглядав PR як культурне явище. Тож із
позицій культурологічного підходу «паблік ри -
лейшнз — це культура формування громадської
думки у процесі діалогових комунікацій; культура
досягнення гармонії із зовнішнім середовищем»
[1, с. 53]. «Діалоговий» підхід до впливу на
громад ськість не є принципово новим винаходом
сучасного інформаційного суспільства. Ці ідеї ми
можемо знайти в античні часи (софісти, Сократ),
в епоху середньовіччя — час, коли головною кому-
нікативною технологією стає книжка, а її головна
відмінність полягає в тому, що вона передбачає
діалог автора тексту зі своїм адресатом [3, 101]. 

У дослідників, які спираються на позитивне
підґрунтя самого поняття PR, домінує ідея, що
його головне завдання — це досягнення довіри з
боку цільової аудиторії (наприклад, у Ю. Каш -
лєва та Е. Галумова). 

На окрему увагу заслуговує теорія Дж. Грю -
ніга, згідно з якою існує чотири моделі PR: про-
паганда, інформування, двобічна асиметрична і
симетрична комунікації. І. Кужелєва-Саган пропо-
нує розглядати ці типи як ідеальні й генетичні
типи PR. Тобто кожна з цих моделей може існува-
ти як окремо, так і еволюціонувати всередині
самої себе: наприклад, «пропаганда — це не лише
перша стадія PR, але й одна з форм паблік

рилейшнз, що еволюціонує всередині самої себе —
від примітивної пропаганди до пропаганди май-
стерної і витонченої». Двобічна ж симетрична
комунікація є «ідеальним типом PR, що співвідно-
ситься з такими альтруїстичними цінностями, як
взаємна довіра, правдивість і повне взаємне
інформування» [1, с. 55]. Дослідниця вважає, що
Веберівська концепція ідеальних типів може усу-
нути суперечність між «абстрактністю», «утопічні-
стю» класичних визначень паблік рилейшнз і
«конкретністю» завдань, які існують у галузі
практичного PR, і дає перспективи для вирішення
багатьох теоретичних проблем зв’язків з громад-
ськістю [1, с. 55].

У спробі типологізувати визначення паблік
рилейшнз М. Шишкіна виокремлює два основних
підходи: нормативний і аналітичний [3]. У норма-
тивному підході дослідники наводять те визначен-
ня, яке вони вважають найбільш вдалим, і кори-
стуються ним як нормативним [3, с. 49]. У межах
нормативного підходу І. Кужелєва-Саган розгля-
дає такі типи визначення сутності PR: класичний,
універсально-компілятивний і позитивістський. В
універсально-компілятивному підході реалізується
спроба авторів охопити всі існуючі трактування
паблік рилейшнз й «упакувати їх в одне “гіперви-
значення”» [1, с. 56]. При такому підході в осно-
ві паблік рилейшнз є ключові (або ж кодові) по -
няття «менеджмент», «взаєморозуміння», «гармо-
нія», «довіра» [1, с. 56].

Учені, які надають перевагу позитивістському
підходу, по суті визначення PR не дають, оскіль-
ки не бажають бути звинуваченими в недостатньо
мотивованому виборі якоїсь із великої кількості
PR-дефініцій. 

Аналітичний напрям дослідження PR характери-
зується спробами вчених розібратися у визначеннях
паблік рилейшнз на основі певного критерію. 

Для нашого дослідження найбільш цікавими є
кодові поняття, які вчені поклали в основу своїх
досліджень феномена PR. Приміром, Е. Мака -
ревич  на зиває такі коди, як «управління соціаль-
ними процесами», «комунікативна дія на людей»,
«технології впливу на людей».

В. Немировський та І. Петерсон виокремлюють
два підходи до визначення зв’язків з громадські-
стю: ідеалістичний і прагматичний. У прагматич-
ному варіанті PR розглядають також як дію на
масову свідомість [4, с. 57—58]. 

А. Чумиков з-поміж визначених ним самим під-
ходів надає перевагу прагматичному, вважаючи
паблік рилейшнз дією, спрямованою на гармоніза-
цію взаємовідносин всередині певного проекту з
метою успішної його реалізації [5].

Ґрунтовно дослідив сутність паблік рилейшнз і
зробив спроби знайти підходи до класифікації
цього поняття В. Королько. За критерії вчений
узяв два типи моделей PR: симетричні й асимет-
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ричні. Відповідно до цього В. Королько виокрем-
лює «світоглядний» і «вульгарно-управлінський»
підходи до визначення паблік рилейшнз.
Світоглядні підходи він поділив на дві підгрупи:
1) прагматичний, консервативний, радикальний,
які є менш конструктивними з позиції підвищення
соціальної відповідальності інституту зв’язків з
громадськістю; 2) ідеалістичний, нейтральний і
критичний.

У першій групі підходів до визначення сутності
PR зв’язки з громадськістю розглядаються як
інструмент ведення війни між соціальними групами,
що протистоять одна одній. Друга підгрупа підходів
до PR порушує етичні проблеми застосування
інструментарію PR, який може приносити користь
суспільству, бути нейтральним або ж мати негатив-
ні наслідки для суспільства. Отже, ключовими
поняттями PR, за В. Корольком, будуть «економіч-
на вигода», «влада», «стратегічна інфор мація»,
«діалог», «взаєморозуміння», «компроміс» [6].

Одним із найбільш ґрунтовних досліджень PR
є доробок М. Шишкіної, яка розглядає паблік ри -
лейшнз як діяльність з усіма притаманними їй
атрибутами (суб’єктом, предметом, метою та ін.)
[3]. У власному визначенні М. Шишкіна зазначає,
що «паблік рилейшнз — це управлінська комуніка-
тивна ринкова діяльність (сукупність соціальних
практик), спрямована на формування ефективних
публічних дискурсів соціального суб’єкта, яка
забезпечує оптимізацію його взаємодій зі значущи-
ми сегментами соціального середовища (з його
громадськістю)» [3, с. 103].

І. Кужелєва-Саган, проаналізувавши багато
праць вітчизняних і закордонних дослідників, дохо-
дить висновку, що у визначеннях феномена паблік
рилейшнз найчастіше трапляються такі категорії:
«комунікація», «технологія», «управлін ня»
(«менеджмент»), «діалог» і «громадська думка»
[1, с. 66]. Погоджуючись із дослідницею, ми б
хотіли уточнити, що найчастіше явно чи прихова-
но (навіть в альтруїстичних визначеннях PR) з’яв-
ляється ключове слово «управління». На нашу
думку, усі існуючі визначення паблік рилейшнз
зводяться до управління настроями певної соці-
альної групи задля здобуття підтримки у впровад-
женні певних ідей.

Ґрунтовне дослідження існуючих визначень PR,
проведене І. Кужелєвою-Саган, дало науці такі
визнані сутнісні ознаки паблік рилейшнз, як багато-
мірність, поліонтологічність, амбівалентність і здат-
ність до еволюційних змін. Також дослідниця ви -
окремила п’ять ключових поєднаних між собою
кодів PR: «комунікація», «технологія», «управлін-
ня», «діалог», «громадська думка» [1, с. 80].

Беручи до уваги існуючі визначення та підходи
до PR, можемо зазначити, що такі визначення
зв’язків з громадськістю по суті перебувають у
своєрідному вимірі, де протилежними полюсами є

«гармонія» у суспільстві й технології впливу на
громадськість. У цілому ж сучасна наука розгля-
дає зв’язки з громадськістю як комунікативну,
інформаційну та управлінську технології в сучас-
ному суспільстві, які спираються на підтримку з
боку громадськості. Сама ж підтримка досягаєть-
ся різними засобами: інформуванням, маніпуляці-
єю, апеляцією до «вічних» цінностей, за допомо-
гою прийняття колективних рішень та «потрібної»
інтерпретації подій.

Отже, при всьому багатогранному підході до
визначення паблік рилейшнз ключовими поняття-
ми для нього є:

управління;
пояснення або інтерпретація подій для того,

щоб цільова аудиторія прийняла певні позиції суб’єк-
та PR і погодилася з ними, прийняла їх (що співвід-
носиться з розглянутими раніше кодовими поняттями
«діалог», «гармонія», «взаєморозуміння»);

емоційно позитивне сприйняття запропонова-
них PR-суб’єктом ідей («довіра з боку цільової
аудиторії»).

Існуючі підходи до визначення PR наштов-
хують на думку про схожість його функцій та
функцій міфів — і міф, і зв’язки громадськістю
інтерпретують навколишні події. Думка про PR як
інтерпретацію подій простежується в історії цього
поняття. Наприклад, наприкінці ХІХ — на почат-
ку ХХ ст. учені назвали два основних чинники,
які вплинули на розвиток професійної сфери PR —
прогресизм і поява загальнонаціональних ЗМІ [1,
с. 114] У. Джеймс, філософ-прагматик, наголошу-
вав на необхідності безперервної верифікації будь-
яких ідей. Самі ж прогресисти вказували на
необхідність налагодження національного діалогу
як важливої умови соціального по рядку, вважали,
що саме громадська думка, підкріплена здоровим
глуздом, — це та сила, яка може вирішити завдан-
ня перебудови світу на благо людства. І хоча зго-
дом сталося розчарування в цій ідеї, очевидною є
спроба віднайти важелі управління суспільством
через пояснення того, що відбувається навколо
(наприклад, вплив на ставлення громадськості до
відомих бізнесменів за допомогою журналістських
розслідувань).

Отже, міф і паблік рилейшнз — як співвідно-
сяться ці поняття, які мають спільні функції?
Звернемося до самого поняття «міф». 

Саме поняття «міф» надзвичайно складне і ба га -
тоаспектне. Учені по-різному підходили до його ви -
вчення: емпірично (Б. Малиновський, М. Мюллер,
Е. Тайлор, Дж. Фрейзер); через особливості міфоло-
гічного мислення (Ю. Лотман, Є. Мелетинський,
Б. Успенський), через дослідження функцій та зна-
чення міфів в історії культури (Е. Дюркгайм,
Е. Кассірер, К. Леві-Строс, О. Фрейденберг), вивча-
лися психологічні аспекти міфології (З. Фройд,
Е. Фромм, К. Юнґ), зокрема зв’язок міфу з несвідо-
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мими шарами людської психіки (М. Еліаде,
Дж. Кемп белл, Е. Нойман, К. Юнґ) тощо.

Для нашого дослідження найбільш цікавими є
праці К. Юнга і його вчення про колективне несві-
доме. Колективне несвідоме, на думку видатного
вченого, складається з універсальних праформ
поведінки та мислення, що спільні для всього
людства і є «універсальним підґрунтям душевного
життя кожного індивіда» [7, с. 106]. Він уважав
архетипи певним культурним спадком у людській
психіці. За порогом свідомості перебувають вічні
праформи, що виявляються в різних культурах.
Вони автономні й проникають у свідомість у
трансах, видіннях, у художніх образах. К. Юнг
уважав, що міфологія є вираженням загально-
людського — колективної універсальної основи
людського мислення й світосприйняття. Учений
зробив висновок, що з давніх часів людина не
лише пристосовувалася до середовища, до природ-
них умов, а й шукала гармонію. Дикуни це роби-
ли за допомогою міфів, магії, ритуалів. Із часом
людство змінилося, але праобрази та прагнення
віднайти гармонію зі світом залишилося притаман-
ним йому й у сучасному світі. З глибин психіки
символічні образи проектуються зовні, створюючи
впорядкований світ, де все гармонійно і перебуває
на своєму місці, має сенс. Ось чому первісна
людина кожною своєю дією відтворює й зберігає
міфологічний праобраз і відчуває себе реальною
лише тією мірою, в якій вона дотична до цього
порядку. 

Знову повертаючись до історії PR, звернемо
увагу на думку І. Кужелєвої-Саган щодо двох
періодів піарології: «сутінковий» («сумеречный»)
і «активний» [1, с. 97]. Справді, не можна вважа-
ти народження науки про PR здобутком винятко-
во ХІХ—ХХ ст. Його «гени» явно існували в давні
часи, і дослідниця успішно робить стислий огляд
існування зв’язків з громадськістю в античні часи,
середньовіччя, Відродження, епоху Просвітництва
й у першій половині ХІХ ст., тобто в «сутінковий»
період [1, с. 97—107].

Цікаво, що поділ історії піарології на два
основних великих періоди явно нагадує поділ на
два періоди існування міфологічного мислення
людини: дорефлексивний і рефлексивний [8].
Давній, дорефлексивний, період дослідниця нази-
ває «життям у міфі» [8, с. 11] і, проводячи пара-
лель між дитиною, яка живе до одного року, і пра-
давнім людством, називає головну ознаку їх сві-
тосприйняття — тотожність уявлень про світ із
самим світом. У «житті в міфі» людина не відді-
ляє себе від природи й соціуму, для неї міфічне
уявлення й дійсність – це одне й те саме [8].
Специфіка світовідчуття архаїчної людини
«міститься в глибокій впевненості у фундамен-
тальній всеєдності життя, яка пов’язує в ціле роз-
маїття одиничних форм» [8, с. 13].

Із розвитком людства змінюються його мислен-
ня й ставлення до міфу. І. Гончарова окреслює
еволюцію міфологічного мислення людини від
інтуїтивного до дискурсивно-логічного. «Мотиви,
живі істоти, які персоналізують певні явища –
все це лишається, але спосіб мислення змінюється
принципово» [8, с. 31]. Міфічний образ стає імі-
тацією дійсності. Людина усвідомлює, що міф
можна створювати. Таким чином, міф проходить
шлях від прямого свого значення (міф – реаль-
ність) до міфу з абстрактно-поняттєвим значенням
(міф – імітація реальності).

Отже, паралель між розвитком міфомислення
людства й історією PR є очевидним — від інтуїтив-
ного світосприйняття до раціонального осмислен-
ня накопичених знань. Звичайно, цей окреслений
вектор є певною мірою умовним. Людська психіка
надзвичайно складна й суперечлива, сучасна
людина поєднує в собі знання про високі техноло-
гії і водночас вірить у «погані» прикмети й забо-
бони. Тож у мисленні та світосприйнятті людини
нашого часу багато чого залишилось із прадавніх
часів. У першу чергу людині й у наш вік наукових
досягнень властива спонтанна віра в міфи.
Емоційний сплеск, який переживає людина при
зустрічі в сучасному інформаційному просторі з
архетипними й міфічними образами, є бажаним
важелем впливу під час PR-діяльності. Яскраві
приклади ми можемо побачити в різних сферах
сучасної діяльності людини, передусім у політиці та
бізнесі. Наприклад, С. Фролов показує, як викори-
стовуються міфи у формуванні сучасного бренда за
допомогою міфічної ідеї та похідних від неї характе-
ристик, які згрупують навколо імені марки певну
цільову аудиторію (Apple, Coca-Cola, Holl mark та
багато інших брендів) [9, с. 264—271]. 

Спираючись на значні здобутки та напрацювання
в науці щодо проблеми міфу та міфотворчості,
дослідник виокремлює основні функції міфу і пер-
шою називає когнітивну (пояснювальну) [9, с. 261].
Справді, у численних дослідженнях природи й сут-
ності міфів ми можемо спостерігати думку, що в
першу чергу міф потрібний був людині, щоб поясни-
ти довкілля, природні явища, стихії, Все світ.
Колись людина некритично сприймала міфи, які
пояснювали їй, як створений цей світ, з часом ті
міфи стали легендами, але прагнення відшукати
пояснення того, що відбувається навколо, залиши-
лось у людині так само, як і стремління до гармонії,
здобуття самості, усвідомлення власної унікальності. 

Отже, екскурс в історію досліджень показує,
що, незважаючи на зміни в людській психіці, які
відбувалися протягом багатьох століть, у самій
людині залишився цілий пласт досвіду поколінь та
устремлінь, характерних для людей усіх часів.
Особистість постійно перебуває у пошуку гармо-
нії, намагаючись сама для себе пояснити, що від-
бувається навколо неї зокрема й у світі загалом. 
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Таким чином, пошук гармонії через інтерпрета-
цію у міфомисленні людини яскраво співвідно-
ситься із основними функціями PR, які вико-
нуються в сучасному світі — забезпечення гармоні-
зації державної, економічної та громадської діяль-
ності в суспільстві [6, с. 40], і цілями PR — ство-
рення позитивного соціального й психологічного
середовища, де працює організація чи громад -
ський діяч (або інший суб’єкт PR), налагодження
і підтримка гармонії зв’язків з громадськістю із
великими цільовими аудиторіями [9, с. 17].

Зіставлення PR та міфу вбачається перспектив-
ною темою, яка вимагає глибокого подальшого
дослідження. Ці складні багатовимірні поняття,
пов’язані зі складними емоціями та специфікою
сприйняття людиною світу, мають багато спільно-
го у своїх цілях, функціях, виявах.  
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Kulinich Olena. PR and myth: correlation of concepts and functions.
The article attempts to show the common features that public relations and myths perform in the society. For this

purpose it was made the overview of existing approaches to PR definition and highlighted the key concepts of public
relations. During the study of the main functions of PR it was pointed out that PR, as the myth interpreted the world
around us in order to establish harmony between the subject of PR and the target audiences.

Keywords: PR, myth, control, harmony.

Кулинич О. PR и миф: сопоставление понятий и функций.
В статье сделана попытка показать общие функции, выполняемые связями с общественностью и мифами в

обществе, для чего сделан обзор существующих подходов к определению PR и выделены ключевые понятия связей с
общественностью. В ходе исследования основных функций PR обращено внимание на то, что связи с обществен-
ностью, как и миф, интерпретируют окружающий мир для установления гармонии между субъектом PR и целевыми
аудиториями.

Ключевые слова: связи с общественностью, миф, управление, гармония.



ерший прес-реліз з'явився в 1906 р. та опи-
сував аварію, що сталася на залізниці. Іні -

ціатором створення інформаційного документа був
відомий PR-спеціаліст Айві Лі, який працював на
компанію «Залізниці Пенсільванії».

Газета «New York Times» була вражена іннова-
ційним підходом до корпоративних комунікацій та
надрукувала прес-реліз дослівно 30 жовтня
1906 р. як «Заява залізниці». Після інциденту Лі
не тільки переконав керівництво поширити пуб-
лічне звернення, а й умовив надати спеціальний
потяг для доставки репортерів на місце події.
Протягом наступних тижнів як газети, так і офі-
ційний уряд визнали компанію чесною та відкри-
тою. З того моменту розпочато «еру» прес-релізів,
що стали невід'ємним інструментом роботи PR-
відділів будь-якої установи.

Російський дослідник А. Сапкін уважає, що в
науковій і навчальній літературі про медіари-
лейшнз прес-реліз визначається як новинне пові-
домлення, адресоване журналістам і редакторам
ЗМІ, а не кінцевій аудиторії. Більше того, нерозу-
міння цієї особливості є однією з найпоширеніших
помилок як студентів, які вивчають PR-дисциплі-
ни, так і початківців прес-секретарів: замість прес-
релізу пишеться все, що завгодно (наприклад,
рекламна замітка), але тільки не текст для журна-
ліста [1, с. 146].

Прес-реліз — це інформаційне повідомлення для
преси, що містить інформацію про організацію,
подію, новий продукт тощо [2, с. 67]. Основна суть
цього жанру — це новина, яку потрібно донести
засобам масової інформації для подальшого викори-
стання її у статті чи для залучення працівників
преси до висвітлення певного заходу.

Отже, академічні джерела розглядають прес-
реліз не як готовий до друку редакційний матері-
ал, а як інформаційний напівфабрикат, що пови-
нен допомогти журналістові підготувати на його
основі власну публікацію [3, с. 215]. При цьому
мається на увазі, що журналіст (або редактор) не
просто мінімально править отриманий текст і під-
писує його своїм прізвищем, а верифікує й інтер-
претує інформацію, що міститься в ньому, супро-
воджує її експертними коментарями та довідкови-
ми даними, структурує матеріал, забезпечуючи
найбільш цікаве подання [1, с. 146].

Є багато різновидів прес-релізів, усі вони
мають свої правила написання, формати й  відмін-
ності в поданні інформації. За функціональним
призначенням і терміном подання стосовно події
прес-релізи поділяються на такі види: 

1. Прес-реліз-анонс — в ньому міститься інфор-
мація про подію, яка тільки має відбутися
(наприклад, бізнесова вечірка-шоу, фінансовий
договір, поява нового продукту на ринку).

2. Прес-реліз-новина (ньюз-реліз) — інформує
про подію, яка вже відбулася. Тут важливо до дати
коментарі впливових осіб та зацікавленої публіки. 

3. Інформаційний прес-реліз — інформує про
поточну, ще не завершену подію. 

4. Прес-реліз-резюме — використовується для
підбиття підсумків події, яка вже відбулася, та
визначення перспектив на майбутнє [4, с. 9—10]. 

Цікавою, на нашу думку, є класифікація з
огляду на різноманіття тем прес-релізів, зумовле-
не соціальними чинниками та культурними тради-
ціями, яку пропонує науковець С. Козак:

1. Загальний ньюз-реліз (general news relea -
se) — повідомляє певну новину засобам масової
інформації для її подальшого поширення. На -
прик лад, цей вид прес-релізу може використову-
ватися, коли компанія оголосила певний конкурс,
отримала нагороду або містить іншу загальну
новину про компанію, організацію чи людину. 

2. Прес-реліз започаткування (launch relea -
ses) — певною мірою відповідає формату поперед-
нього прес-релізу, але його функція є більш
визначеною. Цей вид використовується, коли
потрібно привернути увагу до заснування нової
компанії, веб-сайта чи організації. 

3. Прес-реліз продукту (product press release).
Цей вид відрізняється від двох попередніх, адже
він докладно інформує про певний продукт. У
випадках повідомлення про виникнення нового
продукту на ринку цей матеріал може частково
накладатися на структуру попереднього. У прес-
релізах цього виду використовуються фотографії. 

4. Адміністративний прес-реліз (executive
press release). Цей вид використовується, коли в
компанії відбуваються зміни в штатному розкладі,
переважно на керівних посадах. Основна відмін-
ність такого прес-релізу — те, що він може місти-
ти біографічні відомості про нового співробітника. 
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5. Експертний прес-реліз (expert press release).
Цей вид трохи подібний до першого, але відрізняєть-
ся меншою терміновістю. Він надає інформацію про
компанію, пропонуючи статистику чи висвітлення
певних досягнень, при цьому доречними є цитати.
Такі прес-релізи також використовуються під час
проведення експертизи з певного питання та поши-
рення результатів у засобах масової інформації. 

6. Прес-реліз події (event press release) — має
трохи іншу структуру, оскільки дає чітку відповідь
на запитання: хто?, що?, коли?, де?, чому? [5].

Існує й протилежна точка зору: прес-реліз — це
текст, який редактор цілком або зі скороченнями
розміщує на шпальтах газети, сайті, порталі. Така
дум ка менш поширена, проте нерідко трапляється
в різних рекомендаціях для прес-секретарів. Деякі
автори вважають, що прес-реліз і за формою, і за
змістом має бути готовим для публікації як жур-
налістський твір [1, с. 147].

Далі ми розглянемо кілька типових випадків,
коли ЗМІ публікують прес-релізи незмінними.

Принцип, що декларує інформаційне агентство
«Associated Press» щодо прес-релізів, добре відо-
мий: «За жодних обставин прес-релізи не можуть
потрапляти на стрічку в їх початковому вигляді;
ми можемо використовувати цитати та інформацію
з прес-релізів, проте ми повинні перевірити всі
матеріали, зіставити їх з іншими джерелами, а
потім написати своє власне повідомлення» [6].

Із заявою АР різко дисонує, наприклад, комер-
ційне пропонування, що поширює ІА «Інтерфакс-
Україна»: інформаційне агентство надає додатко-
вий вид інформаційних послуг — компанії, політи-
ки, громадські організації можуть публікувати
прес-релізи про останні події у своїй діяльності в
інформаційних випусках агентства. 

Прес-релізи публікуватимуться відповідно до
текстів, наданих агентству. «Інтерфакс-Україна»
залишає за собою право редагувати першоджерело
за наявності в ньому помилок без викривлення
суті наданих текстів. Заголовку прес-релізу пере-
дуватиме напис «ПРЕС-РЕЛІЗ»» [7]. 

ІА «Українські Новини» також дає можливість
компаніям та організаціям розмістити на сайті агент-
ства інформацію про свої корпоративні події:
«Інформаційне агентство залишає за собою право не
розміщувати інформацію, яка не відповідає ділово-
му формату агентства і не гарантує використання
цього матеріалу в своїх інформаційних продуктах.
Відповідальність за зміст новини несе замовник» [8]. 

Слід визнати, що навіть відомі та авторитетні
інформаційні агентства цілком допускають прак-
тично дослівне використання текстів прес-релізів,
отриманих з надійних джерел, для своїх інформа-
ційних повідомлень. 

Ця важлива деталь дає змогу глибше досліджу-
вати не тільки жанрові особливості, а й саму кон-
цепцію прес-релізу як PR-тексту. 

Використання тексту прес-релізу впливовим
агентством у незмінному вигляді свідчить про дій-
сно високу якість матеріалу, про такі його властиво-
сті, як інформативність, оперативність, фактологіч-
ність, об'єктивність, лаконічність, прозорість і само-
достатність структури. Ось чому ефективним є праг-
нення до того, щоб прес-реліз був готовим до публі-
кації журналістським твором [1, с. 148].

Значна кількість інтернет-медіа публікують
отримані прес-релізи без жодних виправлень. Як
правило, такий контент розміщують у розділах
«Прес-релізи», «Новини компаній» або допов-
нюється відповідним тегом.

Корпоративний сайт компанії також виступає
джерелом інформації не тільки для журналістів, а
й для кінцевої цільової аудиторії. Наприклад, на
сайті компанії «МТС», у розділі «Про компанію»,
розміщені архіви прес-релізів, у «Реґіональному
ка лейдоскопі» — інформація про діяльність компа-
ній, що входять до складу групи «МТС», та іні-
ціативи бренда в різних країнах і регіонах, інфор-
мація про події, добірка презентацій (переважно
фінансові звіти), коротка інформація про компа-
нію, прес-дайджест, контактна інформація. У роз-
ділі «Прес-кіт» уміщено текстові та графічні мате-
ріали ВАТ «МТС».

Для зручності роботи з прес-релізами з'явили-
ся спеціальні сайти, які є агрегаторами таких
матеріалів: press-release.com.ua, b2bblogger.com/
pressroom, pressik.com.ru, fbc.net.ua/reliz тощо.

Наприклад, сайт www.Press-Release.com.ua є
інформаційним посередником між співробітника-
ми прес-служб, фахівцями зі зв'язків із громад -
ськістю, які зацікавлені в поширенні прес-релізів
про діяльність компанії, і засобами масової інфор-
мації. Розміщений прес-реліз передплатники сайта
отримують електронною поштою. Слід підтверди-
ти розсилку інформації з певної тематики, що
дасть можливість регулярно отримувати офіційні
прес-релізи провідних компаній.

Цю тенденцію треба враховувати у процесі
дослідження жанрових особливостей прес-релізу.

У 2006 р. Том Форемські, колишній журналіст
«Financial Times», опублікував статтю «Die! Press
release! Die! Die! Die!», в якій оголосив про смерть
традиційного прес-релізу і проголосив новий фор-
мат, який дістав назву SMR (Social Media Press\
News Release), або соціомедіареліз [9].

Соціальний прес-реліз (соціомедіареліз) — це
прес-реліз нового формату, написаний спеціально
для соціальних ЗМІ, тобто всього комплексу інтер -
нет-ресурсів, що працюють із новинами (по шукові
системи, блоги, форуми, ділові соціальні мережі,
сайти соціальних новин, сайти онлайн-закладок). 

У квітні 2007 р. PR-агентство «PR-партнер»
першим в історії російського PR запропонувало
клієнтам використовувати новий інструмент —
прес-реліз 2.0 — у роботі зі ЗМІ та блогерами.
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Щодо України, то невідомо, хто першим викори-
став таку форму спілкування з мас-медіа.

Прес-реліз розміщується на окремій постійній
веб-сторінці. Лінк на сторінку відображається
для вільного копіювання. Текст оптимізований
для просування в інтернеті (SMO-оптимізація) та
скла дається з таких елементів:

логотип компанії, фотографії, відео- та
аудіоматеріали;

контактна інформація, що включає посилан-
ня на корпоративний блог, біографію і профілі
компанії /персони в соціальних мережах;

можливість оформлення RSS-, е-mail-розсил-
ки;

завантаження у форматі pdf, друк та пере-
адресування;

використання ключових слів прес-релізу, що
дає змогу привернути увагу цільової аудиторії;

актуальні тематичні посилання;
з веб-сторінки легко скачати мультимедіа-

файли: фотографії, відео, аудіо;
після розміщення прес-релізу відображаєть-

ся вікно з корпоративним сайтом компанії;
закладки на популярні соціальні сервіси тощо.

Російські науковці запропонували свою струк-
туру соціомедіарелізу [10, с. 101].

Відеореліз — це новий вид прес-релізу, який
відповідає сучасним вимогам до оперативності
поширення інформації та її змістовності.

Відеореліз — новина, що готується командою
фахівців у форматі відео й оформлюється як
новинний сюжет на телеканалі. Після чого вона
розміщується на Youtube, але доступна тільки
тим, хто має дозвіл.

На наступному етапі здійснюється розсилка
відеорелізу засобам масової інформації, триває
обговорення публікації. Через тиждень відео від-
кривається для загального доступу разом із текс-
товим варіантом.

Відеореліз має такі переваги:
незвичайний формат;
краще сприймається, швидко передає журна-

лістові зміст новини;
візуалізація повідомлення;
елемент ексклюзивності;
розміщення на Youtube дає можливість отри-

мувати ефект від кожного поширення відеорелізу.

Прес-реліз-дайджест — це новина від компанії,
наповнена інформацією з кількох ресурсів. Крім
новини, він містить посилання на публікації в
ЗМІ, на корпоративні майданчики й офіційні
ресурси.

Висновки. Отже, прес-реліз за визначенням є
текстом  не для кінцевої аудиторії, а для журналі-
стів. Однак у сучасних умовах аудиторія прес-релі-
зу значно розширюється. Поширення прес-релізу не
тільки ініціює журналістські матеріали, а й призво-
дить до його появи в медіапросторі в незмінному
вигляді. Крім того, з'явилися нові види прес-релі-
зів, що мають безліч інших переваг. Адже в них є
елемент інтерактивності, тобто можливість за допо-
могою інтернету вести діалог зі спікером, а посилан-
ня допоможуть оперативно знайти потрібну інфор-
мацію про компанію та керівництво.
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очинаючи з 2007 р., завдяки активній рек-
ламній та PR-діяльності влади міста, а та -

кож представників різноманітних громадських
організацій і бізнесових структур Львів став ліде-
ром серед обласних центрів України у сфері мар-
кетингу територій і міст та їх промоції.

Мета цього дослідження полягає у висвітлен-
ні сутності та специфіки рекламної та PR-діяльно-
сті міста Львова в Україні та за її межами.

Головними пріоритетами у сфері промоції Льво -
ва були і залишаються прогрес його як міста, в
якому комфортно жити, навчатися, працювати, як
міста з розвиненою конкурентоздатною та інновацій-
ною економікою, як міста — твердині національних
цінностей, міста традицій, знань, культури, туризму
та спорту. Зокрема, ці положення закріплено у та -
ких документах, як Стратегія розвитку Львівщини
до 2015 року [1] (від 2007 р.) і Комплексна страте-
гія розвитку Львова 2012—2025 рр. [2].

З метою забезпечення належної організації
промоційної діяльності Львова у 2007 р. було
створено відділ промоції міста Управління інфор-
маційної політики та зовнішніх відносин департа-
менту Львівської міської ради «Адміністрація
міського голови», до складу якого входять два
сектори — внутрішньої та зовнішньої промоції
міста. 

Крім того, у 2007 р. Львівською міською радою
також було створено Департамент «Євро 2012»,
до складу якого ввійшло управління інформації та
промоції, що здійснювало підготовку та координа-
цію промоційних заходів міста Львова з урахуван-
ням специфічних потреб його підготовки до чем-
піонату Європи з футболу. 

На початку березня 2007 р. рішенням виконко-
му Львівської міськради № 105 було офіційно
затверджено логотип Львова як знак для товарів
та послуг, призначених для промоції міста [3],
використання якого фізичними та юридичними
особами, іншими організаціями дозволяється
після погодження з відділом промоції Управління
інформаційної політики та зовнішніх відносин
департаменту Львів ської міської ради
«Адміністрація міського голови» [3].

Офіційний логотип Львова (автор — Юрій Кру -
кевич) містить зображення п’яти різнобарвних
веж (зліва направо): дзвіниці Вірменського собо-
ру, вежі Корнякта, міської ратуші, вежі Ла -

тинської катедри, дзвіниці монастиря Бер нар -
динів, під яким розміщено слоган «Львів відкри-
тий для світу» [4]. 

За задумом Ю. Крукевича, різнокольорові
вежі на логотипі повинні символізувати «розмаїту
архітектурну спадщину Львова, багатонаціональ-
ність культур та конфесій, котрі гармонійно роз-
вивалися у місті від часу його заснування» [3]. 

У 2008 р. логотип Ю. Крукевича було вперше
використано як пек-шот у відеоролику «Зустріне -
мось у Львові!» [5]. Цей рекламний спот тривалі-
стю 30 секунд було виготовлено українською та
англійською мовами. 

Месидж відеоролика «Зустрінемось у Львові!»
став осердям однойменної промоційної кампанії
міста, що розпочалася восени 2008 р. Відповідно
до її програми згаданий проморолик демонстру-
вався в Україні на «5 каналі» й телеканалі новин
«24», у соціальних мережах, а також у кінотеат-
рах Киє ва, Одеси, Донецька, Черкас, Харкова і
Дніпро петровська [6].

У вересні 2008 р. Львівською міською радою
було оголошено конкурс на найкращий логотип
міста до футбольного чемпіонату Євро-2012, за
результатами якого перемогла робота Наталії
Яворської «Лев-уболівальник». Однак цей лого-
тип не використовувався як офіційний під час
проведення Євро-2012.

Позитивним аспектом у промоційній діяльності
Львова до Євро-2012 стало те, що з 2008 р. влада
міста (Департамент «Євро 2012») починає приді-
ляти увагу формуванню позитивного сприйняття
львів’янами футбольного чемпіонату, що під час
його проведення конвертувалося у приязне став-
лення мешканців Львова до іноземних гостей. 

Зокрема, у 2008 р. було випущено інформацій-
ний буклет «ЄВРО-2012. Ми це зробимо», в
якому подавалася інформація про основні досяг-
нення міста у питанні підготовки до згаданого
заходу. 

У цілому ж до початку футбольного чемпіона-
ту у Львові було проведено безліч різноманітних
інформаційних кампаній, які мали на меті сфор-
мувати у мешканців міста позитивне сприйняття
Євро-2012.

У квітні 2009 р. Державною службою туризму
і курортів України та Громадською радою з
питань туризму і курортів при Міністерстві куль-
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Рекламна та PR-діяльність м. Львова в Україні та за її межами

У статті подано результати аналізу контенту промоційної діяльності міста Львова в Україні та за
кордоном.
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тури і туризму України Львову було присвоєно
статус культурної столиці України. Спочатку
Державна служба туризму і курортів України ого-
лосила, що звання «Культурна столиця України»
присуджуватиметься щороку одному з міст
України (за аналогією зі званням «Культурна сто-
лиця Європи») з метою збільшення обсягів в’їзно-
го та внутрішнього туризму, поліпшення якості
національного туристичного продукту, урізнома-
нітнення туристичної пропозиції в сегменті куль-
турного туризму [7]. Одначе після того, як у
2009 р. Львів отримав статус «Культурна столиця
України», це звання більше не надавалося жодно-
му з українських міст. Таким чином, Львів став
єдиним містом у країні, яке володіє цим почесним
статусом. 

До підстав, на основі яких місто отримало ста-
тус «Культурної столиці», слід зарахувати щоріч-
не проведення понад 50 різноманітних свят і
фестивалів [8], серед них і тих, які в межах
України було проведено вперше: міські свята
«Різдво у Львові», «Спалах Різдвяної звізди»,
«Великдень у Львові», «На каву до Львова»,
свята Пампуха, Сиру і Вина, Шоколаду, День
батяра, Тиждень актуального мистецтва, тижні
моди «Lviv Fashion Week», різноманітні мистець-
кі фестивалі та книжкові ярмарки тощо. 

Відповідно, значна кількість таких культурних
заходів посприяла тому, що Львів уже кілька
років поспіль позиціонують як «Столицю фестива-
лів» [8]. Як засвідчують статистичні дані, на
кожен із таких фестивалів до Львова при-
їжджають близько 10 тис. туристів [9].

У травні 2009 р. Львівською міською радою
було створено Інститут міста — аналітичний центр
(think-tank), який, окрім іншого, займається про-
моцією Львова і має на меті об’єднання зусиль
мешканців, влади та бізнесу для вирішення засад-
ничих питань стратегічного розвитку міста [10].
Інститут розробив Комплексну стратегію розвитку
Львова на 2012—2025 рр. (затверджену в 2011 р.)
[2]. Цей документ містить зокрема, і «Стратегію
підвищення конкурентоспроможності Львова до
2015 року» (ухвалену в 2010 р.), що визначає кла-
стери туризму та бізнес-послуг як ключові серед
конкурентних переваг міста. 

Результати дослідження, проведеного у червні
2011 р., показують: більшість львів’ян (66,5 %)
цілком позитивно ставляться до того, що Львів
стає туристичним містом [2]. 

Принагідно зазначимо, що одночасно з
Інститутом міста було створено Центр туристичної
інформації м. Львова, який безкоштовно і різними
мовами надає інформацію про місто.

Акцентація на сфері туризму як одному з
головних напрямів розвитку Львова підіймає на
якісно новий рівень питання промоції міста у світі.
Після затвердження «Стратегії підвищення конку-

рентоспроможності міста Львова до 2015 року»
відбулася активізація діяльності владних струк-
тур, відповідальних за представлення міста на
міжнародній арені. 

Скажімо, лише у 2010 р. Львів узяв участь у
таких туристичних виставках, як «ITB-2010»
(Німеччина), «Ferien Messe-2010» (Австрія), «Ту -
ристичні регіони на стику культур — 2010» (Поль -
ща) та ін.

У 2011 р. Інститутом міста за допомогою
німецько-українського проекту «Підтримка укра-
їнського уряду щодо ЄВРО—2012» було розробле-
но так званий «бренд бук» Львова («Візуалі зація
бренду Львова») [11], затверджений Львів ською
міською радою. 

Метою розробки так званого «бренд буку»
було «створення консолідованого документу, який
міститиме вичерпну інформацію про бренд міста
Львова задля поліпшення впізнаваності міста й
поінформованості про нього серед потенційних
клієнтів (інвесторів, туристів, партнерів). Надалі
він сприятиме поліпшенню конкурентоздатності
міста, визнанню його продуктів, ідентичності та
унікальності архітектури, культури та історії» [2].

Насправді ж документ, що його автори нази-
вають «бренд буком», є нічим іншим, як логобу-
ком. Одначе, як видно з нижченаведеної цитати,
автори цієї розробки не бачать принципової різни-
ці між поняттями «бренд» міста та його атрибута-
ми: «логотип» і «слоган» міста, ототожнюючи їх:
«Но вим підходом до формування бренду Львова
стала концепція «відкритості». Львів відкритий
для сві ту. Саме таке гасло і виклик зробили всьо-
му світу львів’яни, що стало своєрідним знаком
присутності міста у світі. Концепція бренду міста
побудована на п’яти кольорах, які символізують
контрастність та різноманітність міста: культур,
національностей, конфесій, що існували у місті в
різні часи. Яскравість кольорів передає сучасний
характер Львова, його інноваційність та оригі-
нальність. Основою логотипу є силуети п’яти архі-
тектурних шедеврів, найбільш упізнаваних у ланд-
шафті центральної частини міста, які відобра-
жають архітектурні стилі різних епох. Виконаний
логотип у вільному стилі з використанням п’яти
кольорів, — і це ще раз підкреслює відкритий
характер міста та демонструє привітність Львова
до його мешканців та гостей» [11].

Міські логотипи та рекламні слогани, які є
атрибутами бренда міста, за умови його грамотної
побудови, стають ефективними засобами трансля-
ції та донесення до світової громадськості кон-
центрованого повідомлення про унікальні характе-
ристики міста та здобутки його мешканців. На
жаль, їх створення та запровадження у світовий
інформаційний простір випереджає діяльність із
побудови міських брендів в Україні. Як наслідок,
створені у такий спосіб логотипи та слогани міст
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не тільки не несуть у собі потрібного месиджу про
унікальні характеристики міст і здобутки їх меш-
канців, а й не сприяють втіленню головної мети їх
промоційного використання.

Водночас автори так званого «бренд буку» ви -
окремили п’ять ключових тез, що, на їхню думку,
якнайповніше характеризують Львів — це місто з
багатою архітектурою, місто українських тради-
цій, місто фестивалів, місто високої ресторанної
культури, місто інновацій [11]. Однак у докумен-
ті не вказано, яким чином вони співвідносяться із
логотипом та слоганом Львова.

Львів є одним із небагатьох міст України, яке
значну увагу приділяє внутрішньоукраїнській
промоції. За форматом — це, як правило, PR-акції
на кшталт Днів Львова (Днів львівської культу-
ри) у містах України. 

Зазначимо, що Дні Львова проводилися міською
владою багато років поспіль переважно за кордо-
ном. Зокрема, у 2007, 2009, 2010 рр. відбулися Дні
Львова у Кракові, у 2008 р. — Дні Львова, Луцька
та Івано-Франківська у Ряшеві, у 2010 р. в
Гамбурзі Львів було презентовано як місто, що
приймає чемпіонат Європи з футболу 2012 р.

Тільки у 2008 р. місто вперше провело Дні
львівської культури всередині країни — у
Дніпропетровську. 

Починаючи з 2011 р., питання приваблювання
внутрішньоукраїнських туристів до міста вихо-
дить на якісно новий рівень: Дні Львова відзна-
чаються у Харкові, Одесі, Луганську. Принагідно
зауважимо, що в тому числі завдяки згаданим
акціям у 2011 р. Львів відвідали приблизно 1 млн
туристів, понад 60 % яких — з України [12], тим-
часом як, наприклад, у 2006 р. кількість туристів
у місті становила приблизно 100 тис. [13]. У
2011 р. PR-акція «Дні Львова» проводилася
також і за кордоном, зокрема у Кракові, у Відні
та Копенгагені. 

У 2012 р. Львів було представлено у Києві,
Запоріжжі, Луцьку, Дніпропетровську, Маріуполі
та Донецьку. Як зазначила керівник відділу про-
моції Управління інформаційної політики та зов-
нішніх відносин Львівської міської ради Гали -
на Малець, «проект «Дні Львова» передусім має
на меті презентувати туристичний потенціал
Львова для мешканців інших міст та збільшення
кількості туристів. Переконані, що це якісний
інструмент промоції нашого міста. Маємо резуль-
тати маркетингових досліджень щодо збільшення
кількості туристів у Львові з міст, де ми вже про-
водили Дні Львова» [14].

Загалом під час Днів Львова в Україні та за її
межами було проведено чимало заходів, зокрема
організовано відкриті лекції про місто у кількох
університетах, виступи львівських музичних
ансамблів та вуличного театру на котурнах
«Воскресіння», різнобічного спрямування презен-

тації, майстер-класи та дегустації, а також розмі-
щено зовнішню рекламу. Окремим містам, на -
прик лад, Харкову, Одесі та Маріуполю, Львів по -
дарував розмальовані скульптури левів.

Слід зазначити, що під час проведення у 2011 р.
Днів Львова у Харкові широкій громад ськості було
вперше продемонстровано промоційний ролик
«Львів — з ним варто познайомитися». Водночас
уже із середини вересня того самого року його поча-
ли демонструвати у кінотеатрах Києва і Дніпро -
петровська, а наприкінці місяця — у кінотеатрах та
на телебаченні Одеси й Донецька [15].

Відео «Львів — з ним варто познайомитися»
доступне для перегляду українською, англій-
ською, німецькою, польською та російською мова-
ми, зокрема, у мережі YouTube. 

Треба сказати, що Львів використовує різно-
векторні підходи до внутрішньоукраїнської промо-
ції, в тому числі й так звані засоби залучення
додаткової уваги. 

Задля поширення інформації про місто в пози-
тивному ключі відділ промоції Управління інфор-
маційної політики та зовнішніх відносин Львів -
ської міської ради у 2011 р. організував прес-тур
для журналістів Донбасу. 

Принагідно зауважимо, що міська рада у
питанні промоції Львова виокремлює вітчизняні та
світові мас-медіа як найважливішу аудиторію ще з
2008 р., про що свідчать різноманітні спеціалізо-
вані акції для журналістів, серед яких — проект
«Медіа-сніданки з посадовцями», а також числен-
ні прес-тури. 

Вибір ЗМІ як ключової аудиторії — це грамот-
не рішення у налагодженні PR-комунікацій,
оскільки медіа швидко забезпечують суспільний
резонанс будь-яким промоційним заходам. 

Скажімо, після прес-туру для журналістів
Донбасу в низці східноукраїнських ЗМІ («Пер -
ший регіональний телеканал України», донець кий
облас ний телеканал «Юніон» та ін.) з’явилися
повідомлення позитивного характеру про Львів.
Принагідно зазначимо, що чимало закладів
Львова, які було продемонстровано під час прес-
туру донбаським журналістам, беруть участь у
проекті «Just Lviv it!».

Проект «Just Lviv it!» об’єднує неординарні
міські заклади харчування, фірми, що продають
незвичні екскурсійні тури, та хостели. «Just Lviv
it!» — це спільнота львівських партнерів, які
об’єд нують зусилля з метою зробити перебування
гостей у місті цікавим і комфортним. 

У межах проекту «Just Lviv it!» у 2012 р. було
знято рекламний ролик «Львів — місто для закоха-
них», що значно перевищує за креативністю заду-
му, рівнем його втілення і за якістю контенту офі-
ційні промоційні відеоспоти міста. 

Проект «Just Lviv it!» доповнює туристичний
портал http://www.justlviv.it/. Окрім названого,
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Львів має ще кілька туристичних промоційних сай-
тів, як офіційних, так і неофіційних, зо кре ма:
http://uefaeuro2012.lviv.ua/; www.lviv.travel;
http://www.visitlviv.net/; http://afishalviv. net;
http://lviv-online.com/ua/; http://prolviv.net/;
http://ct.lviv.ua/; http://touristinfo.lviv.ua/;
http://www.lvivtoday.com.ua/ тощо.

Складником промоції Львова в інтернеті можна
вважати й офіційні сайти органів міської влади,
наприклад: http://city-adm.lviv.ua/ (Львівської
міської ради), а також офіційний портал мешкан-
ців міста: http://city-adm.lviv.ua/portal/.

Окремо варто відзначити перший львівський
інвестиційний портал http://www.investinlviv.
com/, на якому потенційним інвесторам надаєть-
ся вичерпна інформація про умови ведення бізне-
су в місті. На сторінках порталу є доступна для
перегляду промоційна брошура «Discover Lviv —
2012» [16], де Львів позиціонується як найприваб-
ливіший інвестиційний проект. Окрім іншого, там
зазначається, що Львів було визнано «fDi Intelli -
gence» у рейтингу європейських міст та регіонів
майбутнього на 2012—2013 рр. як третє за ранжи-
ром місто у десятці великих європейських міст за
показником ефективності витрат (вкладень), як
шосте — за стратегією залучення прямих іноземних
інвестицій (FDI Strategy), як четверте серед схід-
ноєвропейських міст за FDI-стратегією, а Львів -
ську область — як дев’яту в рейтингу територій за
показником ефективності витрат у Європі [17].
Причому Львів став єдиним містом в Україні, що
ввійшло в десятку найкращих великих європей-
ських міст майбутнього саме за успішністю реалі-
зації стратегії залучення прямих іноземних інве-
стицій.

У брошурі «Discover Lviv — 2012» наголошу-
ється також, що ще у 2008 р. Львів було визнано
компанією «KPMG» одним із найкращих нових
центрів розвитку IT-BPO разом із 30-ма іншими
містами світу, зокрема й серед 11 міст регіону
EMEA (Європа — Близький Схід — Азія).

Загалом будь-які, тим більше згадані вище,
нагороди таких високоавторитетних організацій
важливі як засіб вирізнення міста серед тисяч
інших для потенційних інвесторів і позиціонуван-
ня його як найпривабливішої території для інве-
стування.

Привертає увагу також веб-сторінка «Кластера
інформаційних технологій та бізнес-послуг»
http://www.it-bpo.lviv.ua/, головною метою
ство рення якої було залучення IT-фахівців до
роботи у львівських IT-фірмах або філіях IT-ком-
паній у місті. Як зазначив Олексій Скрипник,
генеральний директор компанії Eleks Software
(однієї з учасниць групи), львівські університети
щороку випускають 600 IT-спеціалістів, а для
успішного розвитку відповідної галузі у Львові
талановитих IT-фахівців щороку потрібна щонай-

менше тисяча [18]. Наприкінці 2011 р. з цією
метою Кластером спільно із Львівською міською
радою було розпочато промоційну кампанію
«Знайди себе у Львові». В її планах із кінця
листопада у соціальних мережах, а з грудня того
самого року в кінотеатрах Києва, Одеси, Харкова,
Дніпропетровська, Донецька розпочали демон-
струвати промоційний відеоролик з однойменною
назвою [18; 19].

У 2011 р. у планах спільного проекту
Львівської міської ради та Німецького товариства
міжнародного співробітництва (GIZ) «Муніци -
пальний розвиток та оновлення старої частини
м. Львова» тут стартувала соціальна рекламна
кампанія «Твоє місто — у твоїх руках». Її метою
стало привернення уваги мешканців Львова до
питання збереження історичних будівель та
пам’яток архітектури, а також залучення львів’ян
до процесу їх відновлення та реставрації. 

Наприкінці квітня 2012 р. міська влада роз-
почала новий промоційний проект «Львів — при-
вітне місто!», покликаний підвищити рівень обслу-
говування як туристів, так і львів’ян у закладах
харчування, готелях, транспорті тощо. Проект мав
на меті забезпечити насамперед позитивне сприй-
няття та сформувати приязне ставлення до Львова
в його мешканців і гостей.

Відповідно до проекту було сформовано штаб
із 17 робочих груп, які згідно зі своїми назвами
(«Таксі», «Ресторани», «Вокзал», «Аеропорт»,
«Транспорт» та ін.) досліджували якість надання
послуг у пертинентних сферах. У підсумку було
виокремлено ті об’єкти інфраструктури та сфери
послуг, які надають високоякісний сервіс (слід
зазначити, що не всі з названих об’єктів не завжди
дотримувалися вимог щодо якості пропонованих
послуг [20]).

Об’єкти інфраструктури та сфери послуг, що
надають високоякісний сервіс, було позначено
наліпками «Львів — привітне місто!» та «Lviv —
friendly city!». Наклейки містять зображення офі-
ційного логотипу Львова (автор Ю. Крукевич),
доповнене смайликами та відповідним написом.

Згідно з проектом у травні 2012 р. вийшов дру-
ком перший номер безкоштовної міської газети
«Привітне місто», розрахованої на українськомов-
них туристів та мешканців Львова. У цьому числі
видання львівський мер А. Садовий озвучив новий
напрям позиціонування Львова як останнього
невідкритого скарбу Європи.

Складником проекту «Львів — привітне місто!»
став рекламний ролик з однойменною назвою, в
якому відомі львів’яни закликають мешканців
міста бути привітними до його гостей, а в разі
потреби надавати їм допомогу. 

Напередодні відкриття футбольного чемпіонату
Євро—2012 у YouTube було викладено ще одне
промоційне відео міста «Welcome to Lviv». У
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ролику мешканці та гості міста різними мовами
запрошують глядачів відвідати Львів. 

Це відео вийшло дуже своєчасно, у розпал
PR-кампанії із знеславлення України та міст-госпо-
дарів Євро—2012 (зокрема медіакорпорацією
«ВВС»), а також закликів багатьох політиків ЄС
до бойкоту української частини чемпіонату. 

Питання збільшення потоку туристів до Львова
обговорюється й на численних туристичних фору-
мах та конференціях, що відбуваються у місті.
Зокрема, одним із найпопулярніших серед них є
міжнародний туристичний форум «Перемагай з
Левом», який відбувається раз на рік, починаючи
з 2009 р. Принагідно наголосимо, що цей захід
організовується за сприяння міжнародної асоціа-
ції «European Cities Marketing», членом якої з
2010 р. є Львів — єдине з міст України. Зау ва -
жимо, що «European Cities Marketing» сприяє під-
вищенню конкурентоспроможності провідних міст
Європи, надаючи платформу для обміну знаннями
та передовим досвідом між фахівцями з міського
маркетингу.

Варто зазначити, що проведення різноманітних
форумів, конкурсів і акцій є популярним PR-засо-
бом промоції міст у світі. Згідно з планом підго-
товки до Євро-2012 у місті з промоційною метою
проводилися такі заходи, як відзначення двох
років, одного року, 500 днів та інших круглих дат
до початку футбольного чемпіонату, а також інші
різноманітні акції. 

Проведений нами аналіз дає підстави дійти вис-
новку, що Львів є не тільки першим містом, де
було започатковано міську промоцію, а й на сьо-
годні беззаперечним лідером серед обласних цент-
рів у сфері маркетингу територій та міст завдяки
здійсненню як органами міської влади Львова, так
і його мешканцями, починаючи від 2007 р., вели-
кого обсягу роботи із промоції міста в Україні та
за кордоном. 

Позитивним є те, що львівська міська влада,
усвідомлюючи потребу здійснення системної промо-
ції Львова на постійній основі, а не тільки в кон-
тексті Євро-2012, на відміну від усіх інших україн -
ських міст-господарів футбольного чемпіонату,
створила дві окремі пертинентні структури: відділ
промоції міста Управління інформаційної політики
та зовнішніх відносин департаменту Львівської
міської ради «Адміні стра ція міського голови» (існує
і тепер), а також Управління інформації та промо-
ції Департаменту «Євро 2012», тимчасом як в інших
містах-господарях Євро-2012 відділи та департамен-
ти міських органів влади, що займалися їх промоці-
єю, створювалися спеціально до цього чемпіонату, а
після його завершення були ліквідовані або ж реор-
ганізовані.

Основними напрямами, відповідно до яких
провадилася і далі ведеться промоційна діяльність
м. Львова, стали сфери туризму та бізнес-послуг

(насамперед IT-технологій), які були визнані
пріоритетнтими для міста у таких засадничих
документах, як «Стратегія підвищення конкурен-
тоспроможності Львова до 2015 р.» та «Комплек -
сна стратегія розвитку Львова на 2012—2025 рр.». 

Незважаючи на окремі недогляди у промоцій-
ній діяльності, всі проведені львівською міською
владою та представниками неурядових організацій
рекламні й PR-акції сприяли реальному поліпшен-
ню репутації Львова серед його мешканців, а
також в Україні та у світі, що, зокрема, підтверд-
жується статистичними даними та публікаціями в
іноземних ЗМІ. 
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инамічний розвиток практики соціальних
комунікацій дає життя новим підходам та

інструментам, що стимулюють функціонування
аксіоматичних форм міжособистого, міжгрупово-
го, внутрішньогрупового спілкування представни-
ків людського співтовариства. Під впливом полі-
тичних та економічних процесів, новацій у сфері
культури, мистецтва, науки, а також внаслідок
впливу навколишнього середовища характер со -
ціальних контактів набуває певних трансформа-
цій. З’являються нові комунікативні інструменти,
а ті, що вже існують, трансформуються. У цьому
контексті, на наш погляд, найбільш виразним є
таке явище, як бренд.

З’явившись у другій половині ХIХ ст. з легкої
руки Уїльяма Проктера та Джеймса Гембела, у
своєму сучасному розумінні бренд уже у 80-ті рр.
ХХ ст. зробив революцію у сфері маркетингових
комунікацій, давши початок новому напряму —
брендингу. Безумовно, історія походження понят-
тя «бренд» та основ самого брендингу має більш
давнє історичне коріння. Його прообразами були
тавро, тамга, клеймо, торговельний знак, реклам-
ний символ, торгова марка, що виводять еволю-
ційну лінію розвитку бренда з глибин первісного
суспільства, через античність, середньовіччя, но -
вий та новітній час, підводячи його до початку
третього тисячоліття. 

Пройшовши через усі пертурбації історичного
розвитку, наприкінці ХХ ст. бренд стає не просто
синонімом поняття торговельної марки конкретно-
го товару або послуги, він трансформується в пев -
ну ідею, образ, символ людини-споживача, який
використовує певні продукти виробництва задля
задоволення власних потреб.

Тотальна персоніфікація торговельних марок та
трансформація їх у бренди спричинили появу
нових форм споживацької мотивації. Якщо раніше
споживач за допомогою товару задовольняв кон-
кретні потреби при бажаній наявності певних стан-
дартів якості, то тепер за допомогою бренда він:

купує не товар, а обіцянку;
задовольняє миттєві побажання;
здійснює давню мрію;
забезпечує собі комфорт;
шукає гарантії захисту та безпеки;
купує рішення певних проблем;
отримує впевненість у собі та повагу оточення;

бажає втішити себе;
отримує річ з модним ім’ям, для того щоб

бути сучасним;
розраховує на фінансовий зиск [1, с. 57—60].

Як комплексне та складне за своєю сутністю
соціальне явище бренд можна розглядати як
результат спільної, практично командної роботи, а
відповідно й професійної та передусім міжособистої
комунікації. У цьому контексті визначено кілька
категорій так званих авторів бренда. До них нале-
жать насамперед виробники — структури, що безпо-
середньо створюють все те, що подається під егідою
бренда, а також ті, хто допомагає їм у цьо му (рек-
ламісти, піарники, маркетологи). Другу категорію
авторів становлять групи впливу — персоніфіковані
та абстрактні експерти галузі, лідери громадської
думки (поп-зірки, діячі науки, культури, політики
та ін.), а також експертні структури (інститути,
асоціації, спілки тощо), які також можуть бути
реально існуючими або вигаданими. Третя катего-
рія — популярна культура у вигляді етичних норм
та правил, традицій, модних тенденцій, відповідно,
принципів міжособистої, міжгрупової та міжкуль-
турної комунікації тощо. Остан ня, четверта, катего-
рія авторів — представники ці льових груп (покуп-
ці, клієнти, вболівальники, при бічники, електорат
та ін.) [2, с. 35].  

Теоретики та практики, що працюють у сфері
маркетингових комунікацій, по-різному оцінюють
поняття «бренд» та дають відповідні до своїх
поглядів дефініції.

На думку експертів Американської асоціації
маркетингу (American Marketing Association),
бренд — це ім’я, термін, знак, символ, дизайн або
комбінація всього, що передбачено для ідентифі-
кації товарів або послуг одного продавця чи групи
продавців, а також для диференціації товарів та
послуг стосовно товарів та послуг конкурентів [2].
Це визначення прийнято в законодавчих актах
більшості країн, утім у ньому немає місця голов-
ному компоненту бренда — образу людини та її
комунікативного складника. Крім того, воно без-
надійно застаріло, бо містить швидше характери-
стику такого поняття, як торгова марка, та абсо-
лютно не враховує новітні тенденції.

Полярним щодо попереднього можна розгляда-
ти визначення бренда як певної ментальної кон-
струкції, що є сукупністю досвіду людини, сприй-
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Бренд у системі сучасних соціальних комунікацій

У статті проаналізовано комунікативний складник поняття «бренд» у контексті сучасних тенденцій розвит-
ку суспільства. Запропоновано новий підхід до визначення бренда як соціального проекту.
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няття нею речі, продукту, компанії або організації
[3]. Таке визначення, на наш погляд, значно ближ-
че до вирішення проблеми ідентифікації бренда,
утім й у цьому випадку немає усієї повноти розумін-
ня, а також врахування особливостей сучасного
етапу розвитку людського суспільства.

Згадані вище визначення в принципі задовольня-
ли теоретиків та практиків, що спеціалізувалися на
брендингу наприкінці ХХ ст. Утім сьогодні базове
поняття «бренд» значно розширило власні межі за
рахунок нових функціональних завдань, які ставить
перед собою суспільство, та переваг, які воно має в
результаті вдалого застосування сучасних брендин-
гових технологій. 

На наш погляд, бренд сьогодні — це комплекс-
ний соціально значущий проект, розробка, запуск
та підтримання якого потребує залучення значних
інтелектуальних та матеріальних ресурсів, а також
чіткої та цілеспрямованої комунікації.

Теорія соціальних технологій визначає соціаль-
но значущий проект як певну смислову модель,
реалізація якої на практиці спричиняє створення
конкретної соціальної конструкції [4, с. 502]. 

Сучасний бренд як соціальний проект має ви -
хідну основу (матеріальний предмет або ідею),
групу розробників (автори бренда), процедуру
запуску та супроводження (PR та рекламні захо-
ди), цільові групи (споживачі товару/послуги або
адресати ідеї), ідеологію (образно-символічну
форму, що базується на принципах споживацької
мотивації) та конкретну соціальну конструкцію
(образ). Усі зазначені вище аспекти є логічно
пов’язаними та послідовно взаємодіючими ланка-
ми єдиного процесу — брендингу. 

Про складність та багатофункціональність проце-
сів, що є у досліджуваній сфері, свідчить той факт,
що в межах брендингу з’являються нові види профе-
сійної спеціалізації. Спочатку за запуск та промоцію
бренда відповідали рекламісти, піарники або марке-
тологи, переважно як додаткове навантаження.
Пізніш з’явилися штатні одиниці бренд-менеджерів.
А вже сьогодні у великих компаніях діють такі
фахівці, як менеджер з марочного капіталу (страте-
гічне управління), ме неджер асортиментного бренда
(стратегічне управління), бренд-менеджер глобаль-
них ринків (стратегічне управління), бренд-дирек-
тор (стратегія й тактика), головний виконавчий
директор з брендингу (тактика), менеджер товарної
категорії (тактика) [4, с. 408—411]. 

Усе зазначене вище свідчить про складність та
комплексність досліджуваних процесів й дає під-
стави визначати бренд як певний цільовий соціаль-
но-комунікативний проект, орієнтований на ство-
рення образу матеріального предмета або ідеї, які
передбачені для конкретних цільових груп.

Отже, можна визначити чотири базові типи
брендів, кожен з яких поділяється на кілька під-
типів. Серед них такі:

Комерційний бренд — бізнес-проект, орієнтова-
ний на створення образу об’єкта маркетингових
комунікацій, що має товарну вартість та спожи-
вацький попит. 

Як підтипи комерційного бренда можна
визначити бренд-товар, бренд-послугу, корпора-
тивний бренд (комерційна структура), бренд-осо-
бистість (публічний бізнес-лідер).

Політичний бренд — політичний проект, орієн-
тований на створення образу суб’єкта політичного
процесу, що об’єднує конкретні цільові групи.  

Серед підтипів політичного бренда можна
визначити бренд-особистість (образ політичного
лідера) та бренд-організацію (партія або будь-яка
інша політична структура).

Громадський бренд — суспільний проект, орієн-
тований на створення образу суб’єкта громадсько-
го процесу, що об’єднує конкретні цільові групи.

Підтипами громадського бренда є бренд-орга-
нізація (будь-яка форма громадського, недержав-
ного, неполітичного та некомерційного об’єднан-
ня), бренд-особистість (образ громадського
діяча), бренд-ідея (громадська ідея, стереотип,
точка зору).

Державний бренд — державний проект, орієн-
тований на створення образу суб’єкта або об’єкта
процесів діяльності інститутів державної влади.

До підтипів державного бренда можна зараху-
вати адміністративний бренд (образ конкретних
органів влади), територіальний бренд (образ
територіально-адміністративних одиниць або істо-
рично сформованих окремих регіонів), бренд-осо-
бистість (образ державного діяча, чиновника
високого рангу).

Підсумовуючи все згадане вище, слід визначи-
ти складність та багатоплановість процесів, які
відбуваються у сучасній практиці брендингу.
Бренд сьогодні за функціями, широтою охоплення
та цільовим призначенням має значно більше зна-
чення, ніж у ті часи, коли брендингова практика
тільки з’явилася. На відміну від перших брендів,
які народжувалися шляхом індивідуального твор-
чого добору та акцентування на якісно-кількісних
показниках, сучасний бренд є результатом чітких
розрахунків, глибокої деталізації, прогнозування,
комплексного планування. Сучасний бренд — це
результат системної соціальної комунікації,
командної роботи різнопланових авторів, цільовий
проект, який логічно входить до архітектоніки
сучасного суспільства в усіх його виявах.     
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Kurban Oleksandr. A brand in the system of modern social communications.
In the article a communication component of the concept «brand» in the context of the current trends of development

of the society is analyzed. The new approach to the brand definition as a social project is represented.
Keywords: brand, branding, social communications.

Курбан А. В. Бренд в системе современных социальных коммуникаций.
В статье анализируется коммуникационная составляющая понятия «бренд» в контексте современных тенденций

развития общества. Предлагается новый подход к определению бренда как социального проекта. 
Ключевые слова: бренд, брендинг, социальные коммуникации.



еренасиченість рекламними по відомленнями
сучасного інформаційного простору прово-

кує в аудиторії втрату до них цікавості, звикання
до «рекламного шуму», появу роздратування й
негативних асоціацій і, відповідно, суттєве зни-
ження дієвості традиційних засобів і носіїв рек-
ламної інформації як комерційного, так і соціаль-
ного характеру. Тож рекламістам доводиться
постійно вигадувати оригінальні форми й методи
подання рекламної інформації, дивувати і шокува-
ти аудиторію. Останні 20—30 років у сфері реклам-
них технологій відзначилися значним сплеском
новітніх технологій і появою нових каналів переда-
вання рекламної інформації. Реклама, яку можна
лише споглядати, поступається місцем такій, з
якою можна гратися, до створення якої можна
долучитися самому споживачеві. Таку рекламу, в
якій потенційна аудиторія стає повноцінним і без-
посереднім учасником рекламно-комунікативного
процесу, прийнято називати інтерактивною. 

У світовій науковій спільноті академічна диску-
сія навколо феномена інтерактивної реклами ве -
деться на сторінках міжнародного наукового жур-
налу Interactive Advertising (JIAD), видавцем яко -
го є Американська академія реклами. До редакції
часопису входять спеціалісти-практики та провід-
ні вчені в галузі рекламних та маркетингових
комунікацій з Північної Америки, Азії та Європи.
Що ж до вітчизняної теорії соціальних комуніка-
цій, то в цій галузі аспект інтерактивності рекла-
ми розглянуто в публікаціях В. Стехіної. Окремі
аспекти досліджуваного питання розкрито в робо-
тах В. Іванова, Б. Потятиника. Проте загалом те -
ма інтерактиву, а тим більше в контексті саме
соціальної реклами, залишається малодослідже-
ною. Це зумовлює новизну нашої розвідки і поси-
лює її актуальність, адже брак чітких формулю-
вань, стандартів, описів інструментарію та мето-
дик інтерактивних комунікацій створює значні
труднощі на рівні практичного застосування цих
технологій як для виробників рекламної продук-
ції, так і потенційних замовників. 

Мета наукової розвідки — дослідити можливо-
сті використання інтерактивних технологій у місь-
кому середовищі з метою створення та поширення
соціальної реклами. 

Об'єктом дослідження є приклади інтерактив-
них носіїв у міському середовищі. Предметом —

можливості використання таких носіїв для ефек-
тивного поширення соціальної реклами.

Під соціальною рекламою в цьому дослідженні
слід розуміти комунікативний процес, мета якого
привернути увагу громади до найбільш актуаль-
них суспільних проблем, змінити моделі поведін-
ки цільової аудиторії відповідно до загальноприй-
нятих моральних цінностей. Також можна розгля-
дати соціальну рекламу як інформацію, що відпо-
відає визначенню, наведеному в Законі України
«Про рекламу»: «...інформація будь-якого виду,
розповсюджена в будь-якій формі, яка спрямова-
на на досягнення суспільно корисних цілей,
популяризацію загальнолюдських цінностей і роз-
повсюдження якої не має на меті отримання при-
бутку» [1]. У соціальній рекламі не згадується
торгова марка, конкретна продукція, її виробник
чи власник. 

Хоча соціальна реклама й не має на меті фор-
мування уявлень про конкретні товари чи послуги
та їх продаж, вона все ж створюється за принци-
пами комерційної реклами, використовує ті самі
носії, наслідує загальні тенденції цього ринку.

Одним із сучасних маркетингових трендів є
активне використання міського середовища. Місто
більше не є лише простором, де розміщується різ-
номаніття рекламних носіїв; воно стає частиною
рекламно-комунікативного процесу. Будинки,
дороги, транспорт, самі люди стають композицій-
ними елементами рекламних повідомлень. Їх
неможливо не помітити, їх легко запам’ятати,
вони дивують і розважають, а головне — з ними
дедалі частіше можна вступати у взаємодію. 

Слово «інтерактив» — кириличний відповідник
англомовного слова «interactive», що, своєю чер-
гою, утворене префіксом «inter-» — «взаємо-» та
словом «act» — «дія», «діяти». Дослівно перекла-
дається як взаємодіючий, діалоговий, такі, що
впливають один на одного [2, с. 432]. 

Філолог М. Уланова передусім пов’язує інтер -
активні комунікації з використанням комп’ютер-
них інформаційних систем та мережі інтернету. У
цьому випадку вона зараховує їх до процесу обмі-
ну повідомленнями між комп’ютером і користува-
чем або між кількома користувачами комп’ютерної
мережі, при якому всі учасники комунікації здат-
ні виявляти тим чи тим способом свою реакцію на
послання одне одного [3].
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Розкриваючи сутність інтерактивних мас-медіа,
американський дослідник телебачення Р. Н’юман
зазначає «характерне для них зростання контролю
над комунікативним процесом як з боку комуніка-
тора, так і з боку реципієнта (глядача). Прото -
типом інтерактиву є звичайна розмова між двома
людьми. Кожен її учасник може перебити іншого,
змінити свою точку зору, висловити нову ідею»
[4, с. 46]. 

Нерідко характеристиками інтерактивності
наділяють різні форми сучасного мистецтва. Хоча
однозначного визначення поняття в цій галузі не
існує, цікавим видається його розуміння В. Перед -
ковим як «процесу, що залежить не стільки від
натхнення і уяви художника, скільки від умов і
людей, що його оточують». 

За останні роки інтерактивність вийшла за
межі програмного продукту і перейшла на пред-
метний рівень. Інтерактивні об’єкти формують
навколишній простір. 

У межах об’єкта нашого дослідження важли-
вим є визначення, що наводять дослідниці новіт-
ніх технологій дизайну А. Михайлова та А. Ва -
ліулліна: «Під інтерактивним міським середови-
щем розуміється міський простір, об’єкти якого
взаємодіють з людиною за допомогою високих
технологій і при цьому реакція обох враховує
попередні дії один одного» [5, с. 65].

Нерідко інтерактивні рекламні носії, «вмонто-
вані» у міське середовище, маскуються під звичні
об’єкти оточення. Для Всесвітнього фонду захисту
дикої природи (WWF) агентство Leo Burnett
Moscow реалізувало проект «Photoshooting»
(«Фо топостріл»). Метою було привернення уваги
суспільства до проблеми винищення амурських
тигрів. У московських магазинах одягу розпов-
сюджували футболки із зображенням тигра та спе-
ціальним маркером і встановили екрани з вбудова-
ною камерою, що мали вигляд дзеркал. При -
мірявши футболку перед таким дзеркалом, люди
несподівано ставали «мішенню» браконьєра (див.
Рис. 1). Завдяки використанню технології доданої
реальності (накладанню на реальне зображення
додаткового шару зі створеним зображення) каме-

ра виводила на екран зображення користувача;
орієнтуючись на маркер на одязі, система домаль-
овувала кров [6].

Таке використання інтерактивних технологій у
соціальній акції дало можливість її учасникам не
просто почути, а відчути на собі основний меседж.
Така візуалізація лаконічно організувала інформа-
ційне послання, резюмуючи найголовніше. 

Інакше використали можливості інтерактивних
екранів з 3D-камерою американські рекламісти з
агентства BBDO. Дисплей реалістично зображав
маленьку дівчинку на повний зріст. Усім охочим
запропонували налагодити з нею зоровий контакт.
Проте, хоч як намагалися учасники зазирнути
дитині в очі (нахиляючись до неї, підходячи з різ-
них боків), дівчинка, що «жила» на екрані, усіля-
ко намагалася уникнути погляду дорослих. Метою
створення інсталяції було інформування спільно-
ти, зокрема батьків, щодо захворювання дітей на
аутизм. Ухиляння від візуального контакту є одні-
єю з ознак цього захворювання. Ті, хто спробував
і помітив неадекватну поведінку інтерактивної дів-
чинки, ознайомлювався з посланням щодо можли-
востей вдалої боротьби з хворобою за умови
раннього діагностування [7]. 

Здебільшого соціальна реклама з використан-
ням традиційних носіїв посилено «бомбардує»
образами та звуками широкий загал. Її змістова
частина обмежуються узагальненими закликами
вчинити соціально значущу дію, чи, навпаки, від-
мовитися від згубних для себе або суспільства
кроків. Такі повідомлення часто не є адресними,
розчиняються серед нецільової аудиторії і не
мають належного ефекту. На противагу цьому діа-
логічні технології дають виняткові можливості для
персонального спілкування з кожним представни-
ком соціуму. «Інтерактивна реклама — це реклама,
метою якої є взаємодія з ядром цільової аудиторії
потенційного (або існуючого) бренда з метою
залучення в активне споживання і пропаганди ідей
бренда» [8].

В окремих випадках інтерактивні рекламні
носії можуть навіть розпізнавати представників
цільової аудиторії за окремими характеристиками
і видавати індивідуально дібрану для них інфор-
мацію. Для прикладу, гендерно таргетовану кам-
панію під назвою «Сhoices for girls» («Вибір для
дівчат») організувала некомерційна британ ська
організація Plan UK [9]. Акцію було спрямовано
проти поганого поводження з дівчатками-підлітка-
ми в бідних країнах. На автобусних зупинках
Лондона були встановлені екрани з камерами, що
мали функцію розпізнавання облич і визначення
статі. Якщо до монітора підходила жінка, на
ньому демонструвався ролик із розповіддю щодо
утисків, яких зазнають дівчатка в країнах тре -
тього світу. Зокрема, 66 млн дівчаток не ходять до
школи; одну з семи віддають заміж у віці до
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Рисунок 1.
Використання технології доданої реальності



15 років, інколи навіть у п’ятирічному віці; понад
150 млн дівчаток страждають від насилля, у тому
числі сексуального, тощо. Після цього жінкам
пропонували приєднатися до організації, підпи-
савши петицію, або зробити благодійний грошовий
внесок. У випадку, коли до екрана підходив спо-
стерігач чоловічої статі, йому показували лише
адресу сайта організації. Позбавляючи чоловіків
доступу до інформації, ставлячи їх у нерівну із
жінками ситуацію, їм намагалися донести меседж,
що утиски прав і дискримінація за статевою озна-
кою є негативним явищем.

Використання інтерактивних об’єктів міського
середовища в рекламних кампаніях соціального
спрямування дає змогу налагодити емоційний зв'я -
зок зі споживачем у публічному просторі. Ще
одну можливість реалізувати це надає використан-
ня QR-кодів. Вікіпедія пояснює цю технологію як
«матричний код (двомірний штрихкод), що легко
розпізнається скануючим обладнанням» [10], у
тому числі фотокамерами, вмонтованими в мобіль-
ні телефони, смартфони, комунікатори тощо. По -
я сне ння ілюструється QR-кодом (див. Рис. 2), що
є посиланням на ту саму сторінку Вікіпедії.

У QR-коді можна зашифрувати будь-яку інфор -
мацію, у тому числі текст, посилання на ре сурси в
інтернеті, адреси й телефони тощо. Для зчитування
необхідно встановити програмний додаток на
мобільний пристрій. Після сканування на екран
пристрою виводиться відповідна інформація.

Технологію QR-коду можна вдало поєднувати з
рекламою в традиційних медіа та на звичних
носіях, зокрема в друкованій пресі, зовнішній та
поліграфічній рекламі. Інтерактивну QR-кампанію
за свободу преси «The voice» («Голос») провела
організація Reporters without borders («Репортери
без кордонів»). У журналах були надруковані QR-
коди на фотографіях диктаторів і «ворогів вільної
преси», таких як Муаммар Каддафі, Володимир
Путін та ін. Читачі, зісканувавши QR-код, мали
покласти свій смартфон на ділянку навколо зобра-
ження губ політика, після ті «починали говорити»
вустами журналістів (див. Рис. 3). В інформацій-
них повідомленнях ішлося про справжній стан
справ у країні та про утиски свободи слова.
Слоганом   кампанії було: «Тому що з деяких вуст
ніколи не почути правди». Після перегляду відео-
ролика читачі потрапляли на сайт, де могли знайти
додаткову інформацію про кампанії та про органі-
зацію «Репортери без кордонів» [11].

За результатами дослідження компаній CBS
Outdoor і Kantar Media, 40 % європейців знають
про технологію кодів і лише 13 % використовують
її. При цьому фактично 71 % користувачів «розум-
них пристроїв» зазначили, що відчувають більшу
прихильність до бренда, який запрошує до взаємо-
дії, оскільки тоді бренд сприймається ними як
більш близький, більш прийнятний, а самі спожи-
вачі відчувають більше контролю над ситуацією
[12]. Не відомо, чи проводилися подібні досліджен-
ня в Україні, але за власними спостереженнями
робимо висновок, що в нашій країні цей відсоток
трохи нижчий. Безумовно, на це впливає кількість
користувачів пристроїв, на які можливо встановити
програмні додатки для зчитування QR-кодів. 

Проте перспектива в такої технології значуща.
Адже за останній час кількість користувачів
смартфонів у нашій країні значно зросла. Третій
за величиною мобільний оператор «Астеліт» (ТМ
lіfe :)) повідомив, що наприкінці вересня 2012 р.
смартфонами користувалися понад 1 млн його або-
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Рисунок 2.
QR-код

Рисунок 3.
Технологія QR-коду, яка вдало поєднана з рекламою в традиційних медіа та на звичних носіях



нентів, що на 42 % більше, ніж рік тому. Частка
користувачів смартфонів у структурі абонентської
бази «Астеліту» зросла з 10,6 % до 13 %.
Зростання відзначають й інші оператори: у
«Київстара» — на 21 %, до 2,7 млн, а в «МТС
Україна» — на 56 %, до 2,8 млн. Частка користу-
вачів смартфонів серед абонентів компаній стано-
вить, відповідно, 10,6 % і 14 % [13]. 

За допомогою мобільних телефонних пристроїв
було реалізовано й іншу кампанію. На станції
лондонського метро було розміщено п’ять величез-
них інтерактивних моніторів. У центрі першого
показували мовчазну жінку, на яку кричить і
замахується її чоловік. Напис на моніторі пропо-
нував перехожим зупинити небезпечну для жінки
сцену сімейного насилля. Це можна зробити, від-
кривши на смартфоні рекомендовану сторінку в
інтернеті. На тій сторінці зображена та сама сце -
на, однак, якщо провести пальцем по екрану
мобільного, користувач цим рухом зможе «ви -
штовхнути» агресивного чоловіка за межі екрана.
Одночасно зображення чоловіка починає віддаля-
тися від жінки і на великому моніторі. Зникає з
першого, потім почергово рухається все далі
вздовж решти п’яти розрізнених моніторів. У
режимі реального часу натовпи перехожих могли
спостерігати, як припиняється сварка. Зрештою
з’являлася контактна інформація Національного
центру проти домашнього насилля, який і органі-
зував акцію, а також інформація, що туди можна
звернутися в разі виникнення подібних ситуацій.  

Інтерактивні комунікації посилюють зацікавле-
ність реципієнта інформаційним потоком, постій-
но провокуючи його не на пасивне ознайомлення з
контентом, а на залучення до активного його кон-
струювання. «У такий спосіб інтерактивність ство-
рює передумови для появи таких технологій фор-
мування громадської думки, що орієнтовані не на
передачу певної істини, а на надання можливості
самостійного її пошуку. Ці технології стимулюють
споживачів інформації до пошуку нових смислів
та відкриття своїх власних істин» [14, с. 93].

Відповідно до «теорії веселощів» («Rolighets -
teorin») — соціальної інтерактивної акції, ініціато-
ром якої є Volkswagen, людину неможливо приму-
сити викидати сміття безпосередньо в урну, а не
повз, застосовуючи звичні повчання [15]. Для
бажаного результату необхідно зробити так, аби
люди отримували задоволення від того, що вони
викидають сміття куди слід. З цією метою під
кришки паркових сміттєвих урн вмонтували зву-
кові прилади з фотоелементами. Коли людина
вкидала сміття у бак, чувся звук, що емітував
падіння авіаційної бомби. Певною мірою такий
прийом сприяв «збагаченню міського середовища
«живими» (псевдоживими) об'єктами, роблячи
його більш гуманним і комфортним. Це не тільки
спроба заповнити недостатню кількість елементів

живої природи, але і реалізація бажання людини
одушевити неживі предмети, дістати можливість
інтелектуального спілкування з ними» [5].

Результати перевершили всі очікування. За
день перехожі накидали в контейнер 72 кілограми
сміття. Причому 41 кілограм люди спеціально зі -
брали в окрузі, щоб кинути його в бак і ще раз
насолодитися дивакуватим і смішним звуком.

Інтерактивна соціальна реклама не викликає
такого роздратування, як реклама на традиційних
носіях, адже не має форми прямого нав’язування чи
повчання. На відміну від традиційної, вона рідше
викликає негативні емоції. Навпа ки, прийом гри, як
у попередньому прикладі, є поширеним і спрямову-
ється на аудиторію будь-якого віку. Розважаючи,
така реклама на підсвідомому рівні формує в людей
стійкий набір позитивних асоціацій із запропонова-
ним соціальним рішенням.

Крім описаних технологій, серед арсеналу
інтер активних засобів варто зазначити такі: про-
екційні системи, сенсорні дисплеї, ембіент-медіа,
Bluetooth тощо. У подальших дослідженнях спро-
буємо проаналізувати можливості їх використання
в соціальній рекламі.

Ця розвідка як одна з перших спроб аналізу
застосування інтерактивних технологій у створен-
ні й поширенні соціальної реклами є підґрунтям
для подальшого вивчення методів підвищення
ефективності соціальної реклами. Воно може бути
використане рекламістами-практиками для роз-
робки власних проектів за вже існуючими сцена-
ріями, що були представлені в описаних прикла-
дах, а також стати доповненням до навчальних
курсів, орієнтованих на студентів-рекламістів.
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The concrete examples of use of interactive objects of urban environment as the carriers of public service advertisement
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Рассмотрены конкретные примеры использования интерактивных объектов городской среды в качестве носителей
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науковій літературі наведено чимало аргу-
ментів на користь використання досліджень у

повсякденній PR-діяльності. Згідно з вказівками
Американського інституту паблік рилейшнз,
дослідження необхідно проводити з такою метою:

збирання інформації, необхідної PR-праців-
никам для ефективнішого виконання своєї роботи;

отримання порівняльних даних щодо погля-
дів основних цільових груп громадськості;

планування, розвиток та можливе вдоскона-
лення PR-програм;

виявлення та моніторинг програм або подій,
які є чи можуть бути важливими для організації;

оцінка загальної ефективності певної PR-
програми або діяльності шляхом вимірювання
результатів та наслідків відповідно до визначених
раніше цілей;

спрямування проблем у правильному напря-
мі у разі виникнення непередбаченої або неочіку-
ваної кризи;

забезпечення при належних обставинах
необхідної підтримки у просуванні певної програ-
ми, діяльності або події [1].

У результаті проведення досліджень PR-під-
розділ має такі переваги:

інформацію, що допомагає прийняти найкра-
щі рішення та є добрим підґрунтям для розробки
стратегії;

можливість створити якіснішу стратегію
звернень у результаті дослідження громадськості;

правильне розуміння PR-проблеми або мож-
ливості;

достовірну інформацію, що дає можливість
краще пояснити клієнтові необхідні дії;

нарешті, заощадження часу та грошей [2].
Американські дослідники паблік рилейшнз

визначили, що від того, наскільки активно PR-
спеціалісти проводять різноманітні дослідження,
залежить їхня участь у процесах прийняття
рішень та планування в організації [3].

Своєю чергою, Е. Остін та Б. Пінклетон ува-
жають, що не кожна успішна PR-кампанія потре-
бує проведення нового дослідження. «У деяких
ситуаціях, — зазначають дослідники, — достатньо
стежити за реакцією громадськості на розміщені у
медіа матеріали». Також вони зауважують, що

деякі PR-акції настільки незначні, що не мають
або не потребують ресурсів на проведення навіть
невеликого дослідження [4].

За твердженням Ф. Сайтела, дослідження про-
водяться заради трьох речей: 1) описати процес,
ситуацію або феномен; 2) пояснити, чому щось
відбувається, через які причини, які наслідки
матиме; 3) передбачити, що може статися, якщо
ми здійснимо або ні певні дії [5].

Ще лаконічніше обґрунтовують необхідність
дослідної роботи А. Чумиков та М. Бочаров, які,
зокрема, зазначають, що «дослідження проводять-
ся для того, щоб глибоко і всебічно розглянути
PR-об'єкт перед проведенням PR-діяльності і
потім оцінити її ефективність» [6].

Очевидно, що сфера застосування PR-дослід-
жень не обмежується бізнес-середовищем. PR-під-
розділи неприбуткових організацій та органів
вла ди також повинні включати дослідження до
своєї практики. Дослідження в PR аналізує про-
цес зв'я зків з громадськістю загалом, виявляє
комунікативні відносини, що налагодилися всере-
дині та між організаціями, а також їхні основні
цільові аудиторії. Це найважливіший інструмент
збирання фак тів та визначення громадської дум -
ки, систематична дія, спрямована на виявлення,
підтвер дження та/або розуміння через об'єктивні
оцінки фактів, думок стосовно певної проблеми,
ситуації чи можливості [1, с. 2].

Дослідження в паблік рилейшнз — це контро -
льо ване об'єктивне та систематичне збирання
інформації з метою опису та розуміння ситуації
[7], а також перевірки припущень щодо тих чи
тих груп громадськості та наслідків PR [3, с. 239].

Ефективне дослідження вимагає довгостроко-
вого планування. Необхідно чітко визначити мету
дослідження. Важливо не лише виявити стан
речей або переконання людей, але й те, чому
ситуація склалася саме таким чином і що спонукає
людей думати саме так [1, с. 3].

Перш ніж розгортати новий дослідницький
проект, варто поставити такі запитання, відповіді
на які можуть уберегти від марних витрат ресур-
сів на зайві дослідження: 

Що уже відомо? Відповідь на це запитання
допомагає звузити межі дослідження. Часто в про-
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ристовуються у паблік рилейшнз.
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цесі аналізу важливо зосередитися лише на кіль-
кох проблемних питаннях через обмеженість
ресурсів (часу та коштів). Для того, щоб обрати в
такому випадку справді важливі питання, необхід-
но усвідомлювати, яка інформація уже наявна. 

Які лакуни є у відомій інформації? Хоч це і
видається очевидним, відповідь на це питання підка-
зує, які аспекти необхідно дослідити та які методи
для цього можна застосувати. Оскільки в результаті
дослідження часто виникають нові питання, варто
уникати одноразових досліджень, натомість прово-
дити тривале програмнe дослідження. 

Які з проведених раніше досліджень можуть
бути корисними?

З якою метою воно проводиться? Самі
собою результати дослідження не мають цінності,
вони корисні тоді, коли використовуються в про-
цесі планування або прийняття рішень. 

Які обмеження, пов'язані з цим досліджен-
ням, необхідно взяти до уваги?

Відповівши на такі запитання, PR-спеціаліст
краще зрозуміє мету дослідницького проекту та
умови, за яких він матиме успіх [4, с. 78—84].

Існує два основних шляхи збирання інформа-
ції: первинні та вторинні дослідження. Під час
первинних («польових») досліджень збираються
дані, специфічні для розглядуваної справи. Пер -
винну інформацію отримують безпосередньо («в
полях») від об'єкта дослідження емпіричними
методами: інтерв'ю, фокус-група, опитування,
кон тент-аналіз, спостереження [8].

Під час вторинних («кабінетних») досліджень
використовується вже наявна інформація. Підви -
дом вторинних досліджень є «поглиблене», під
час якого здійснюється пошук та аналіз наявної
інформації з огляду на нову або специфічну до -
слідницьку проблему. У першу чергу слід прове-
сти вторинне дослідження, яке покаже, чи є потре-
ба у збиранні додаткової нової інформації. До того
ж витрати на проведення первинних досліджень
більші порівняно з витратами на проведення вто-
ринних. 

Дослідження поділяють на формальні та
неформальні. Основна їх відмінність полягає в
тому, що неформальні можуть бути використані
для пояснення, але не для прогнозування [9].

Наукове дослідження, систематичне та об'єк-
тивне, проводиться послідовно, за дослідницьким
планом. У зв’язку з цим Р. Віммер та Дж. Домінік
пропонують такий алгоритм його проведення.
Необхідно визначити:

проблему дослідження;
загальні дослідницькі підходи (кількісні або

якісні);
стратегію дослідження (первинні або вторин-

ні дослідження);
методи (спостереження, контент-аналіз, фо -

кус-група тощо);

інструменти (питання в запитувальнику або
категорії в контент-аналізі).

Потім необхідно проаналізувати одержані дані [10].
У паблік рилейшнз використовують як кількіс-

ні, так і якісні методи досліджень. Вибір методу
залежить від проблеми, що вивчається. Якісний
підхід використовується для аналізу раніше
неопрацьованої проблеми, а результати подаються
словами. При застосуванні кількісного підходу
дані можна виміряти та узагальнити, подати у
цифрах. Використання кількісних методів дає
можливість отримати відповідь на запитання
«що?», якісних — на запитання «чому?». Обидва
методи описові, проте кількісний подає опис із
використанням певних одиниць виміру, його
результати можна виміряти та оцінити на предмет
достовірності та обґрунтованості. Також він дає
змогу прогнозувати та узагальнювати отримані
результати щодо групи або індивідів, які не потра-
пили в поле дослідження, поширювати його
результати на більші групи.

Якісні та кількісні методи дослідження взаємо-
доповнюють одні одних і мають використовувати-
ся разом, а не як альтернативні. Поєднання цих
методів дає змогу спрогнозувати дії або реакції
досліджуваних об’єктів, отримати більше деталей
та зрозуміти причини поведінки. Обидва підходи
мають свої переваги та вади. 

Основна перевага кількісних методів полягає в
тому, що отримані результати подають у цифрах,
вони є об’єктивними та можуть бути використані
для узагальнення інформації. Кількісне дослід-
ження об’єктивне, тому що виконавець ретельно
обирає події або процеси, які він аналізує, визна-
чає, що становить об’єкт дослідження. Воно систе-
матичне, оскільки в процесі його виконання
необхідно дотримуватися визначених правил зби-
рання та аналізу інформації. Воно контрольоване,
бо інформація визначається, збирається та оцінюєть-
ся відповідно до передбачених правил, які можна
переглянути за наявності похибки [11]. Проте кіль-
кісне дослідження дає можливість розглянути не
окрему людину, подію або об’єкт, а швидше групу
людей. Таким чином, воно не дозволяє зрозуміти
деталей досліджуваної поведінки або реакції.

Якісне допускає розглянути в подробицях, як
індивід, група або організація поводиться або реа-
гує на PR-проблему, дає поглиблене розуміння си -
туації, додатковий «ілюстративний» матеріал до
результатів кількісних досліджень. Водночас за -
стосування якісних методів унеможливлює про-
гнозування або узагальнення реакції індивідів,
груп або організацій. Воно менш контрольоване та
суб’єктивне, не систематичне у процесі збирання
та інтерпретації інформації. При застосуванні
якісних методів використання отриманих даних,
як правило, обмежується тією проблемою, для
вирішення якої проводилося дослідження [12].
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До якісних методів, що використовуються у
паблік рилейшнз, належать історичні та вторинні
дослідження, аналіз ситуацій, інтерв’ю, фокус-
групи, включені спостереження. Основні кількісні
методи — опитування, анкетування та експери-
мент. Контент-аналіз можна зарахувати як до
якісних, так і до кількісних методів [11].

Дослідження доцільно проводити на усіх ета-
пах PR-процесу. Приміром, під час планування
програми можна проаналізувати елементи плану
за допомогою методів експертної оцінки, тестуван-
ня повідомлень у фокус-групах або спостереження
серед ключової громадськості. Також предметом
аналізу  можуть бути громадськість, повідомлен-
ня, стратегії або тактики [10, с. 200].

На етапі впровадження програми може проводи-
тися дослідження відбору інформації (gatekeeping
research), аналіз PR-виходів (output analysis) [8,
412]. Використання досліджень на етапі впровад-
ження програми дає змогу PR-спеціалістові зміню-
вати елементи кампанії, зокрема повідомлення
(надто ускладнені, незрозумілі, невідповідні), кана-
ли (неправильно обрані для передання певного
повідомлення), стратегії й тактики. Завдяки дослід -
женню в процесі виконання програми PR-спеціаліст
може внести зміни залежно від обставин або
завдань, які не було передбачено під час плануван-
ня, особливо у випадку складних або довготерміно-
вих програм. На цьому етапі можна використовува-
ти методи опитування, поглибленого інтерв'ю,
фокус-груп. Проведення подібних до сліджень регу-
лярно, через певні проміжки часу впродовж вико-
нання програми, дає змогу з'ясувати, чи було досяг-
нуто інформаційних та мотивуючих цілей. За допо-
могою опитування та анкетування можна з'ясувати,
чи отримала цільова аудиторія інформацію і чи
була вона зрозумілою. Методи фокус-груп, поглиб-
леного інтерв'ю допомагають зібрати розширену
інформацію з приводу дієвості стратегії [11, с. 709].

При проведенні оцінних досліджень певні пере-
ваги можуть мати якісні дослідження, проте
доцільніше послуговуватися кількісними метода-
ми, що дають можливість оцінювати зрушення
внаслідок комунікативних дій [1, с. 12].

Використання тих чи тих методів зумовлюєть-
ся ситуацією, потребами в певній інформації. Утім
у будь-якому випадку PR-спеціаліст може спира-
тися на основні підходи до проведення якісних
PR-досліджень, затверджені 2010 р. у Барселоні й
відомі як барселонські принципи: 

1. Визначення цілей дослідження є основою
будь-якої PR-програми. Цілі мають бути кількіс-
ними, наскільки це можливо, та показувати, на
кого, що, коли і як має вплинути PR-програма.
Підхід до досліджень має бути цілісним, охоплю-
вати традиційні та соціальні медіа, зміни в обізна-
ності, розумінні, ставленні та поведінці клю чових
стейкхолдерів та вплив на результати бізнесу.

2. Вимірювати необхідно наслідки PR-діяльно-
сті (обізнаність, розуміння, ставлення та поведін-
ку, пов'язані з покупками, пожертвами, цінністю
бренда, корпоративною репутацією, відповідальні-
стю перед персоналом, інвестиційними рішеннями
та іншими змінами в баченні стейкхолдерами ком-
панії, неприбуткової організації, органів державної
влади, так само як зміни в переконаннях та діях
стейкхолдерів), а не щойно одержані результати
(наприклад, кількість публікацій, виступів тощо).
Наслідки PR-кампанії слід вимірювати кіль кісно,
що не виключає використання якісних методів. 

3. Вплив PR-діяльності на загальні організа-
ційні результати доцільно вимірювати скрізь, де
це можливо. 

4. У процесі вимірювання медіа слід застосову-
вати кількісні та якісні методи. 

5. При проведенні оцінних досліджень не варто
застосовувати рекламний еквівалент (AVE),
оскіль ки він не вимірює цінності PR-діяльності й
не надає інформації для подальшої діяльності. 

6. Соціальні медіа можна й доцільно вимірювати.
7. Дослідження мають бути прозорими та пов -

торюваними [13].
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учасні комунікації переживають певні транс-
формаційні процеси, пов’язані зі зміною век-

торів спілкування, відходом від традиційних
комунікативних моделей та орієнтуванням кому -
нікації на цифрові технології. Ці процеси торк -
нулися всіх форм комунікації, починаючи від
між особистісної й закінчуючи масовою та міжна-
родною. У цьому ци фровому віртуальному середо-
вищі поступово сфор мувалися нові парадигми
соціальної комунікації, реалізованої за допомогою
розмаїтих технологій веб 2.0. Спроба вивчити й
уніфікувати комунікативні парадигми розвитку
соціальних ме реж визначає основні актуальні
аспекти цієї статті.

Мета дослідження — з’ясувати головні ознаки
соціальних мереж як системної складової частини
соціальних комунікацій. Для цього слід виконати
такі завдання:

визначити поняття, зміст, ознаки соціальних
мереж;

з’ясувати базові комунікативні парадигми
розвитку соціальних мереж.

Американський учений, основоположник кібер-
нетики й теорії штучного інтелекту Н. Вінер у
книж ці «Кібернетика, чи управління і зв’язок у
тварині і машині» вказує на неоднаковий доступ й
во лодіння інформацією в межах однієї групи:
«Гру па може мати більше чи менше групової
інформації, ніж її члени. Група несуспільних тва-
рин, тимчасово об’єднаних, має дуже мало інфор-
мації, навіть якщо її члени як індивідууми мають
багато інформації. Це відбувається тому, що лише
небагато з того, що робить окремий член групи,
буває помічено іншими членами групи і здійснює
на них вплив, який поширювався б далі в групі.
З іншого боку, людський організм містить, напев-
но, на багато більше інформації, ніж будь-яка його
клітина. Таким чином, між кількістю інформації,
якою володіє раса, плем’я чи община, і кількістю
інформації, що є в особи, не обов’язково пови-
нен бути прямий чи зворотний зв’язок» [1,
с. 239—240].

Соціальні мережі нині повністю підтверджують
тезу Н. Вінера про взаємовплив її складників: «У

суспільних науках зв’язок між явищем спостережен-
ня і спостерігачем досить складно звести до мінімуму;
спостерігач може здійснювати значний вплив на
явище, що привернуло його увагу» [1, с. 247].

Соціальні мережі як явище повністю вписують-
ся в теоретичні ідеології мережевої комунікації.
Зокрема, П. Тейяр де Шарден, роздумуючи над
концепцією інформаційного простору, зазначив:
«Ноосфера намагається стати єдиною замкненою
системою, в якій кожен окремий елемент бачить,
відчуває, бажає, страждає так само, як і всі інші,
й одночасно з ними» [2, с. 199]. Соціальні мере-
жі, замкнені на основі мережевої комунікації, бу -
дуються за принципом єдності, однорідності й
спільності уподобань, а окремі «елементи» цієї
системи — члени віртуальних груп — формують
політику (чи сприймають ілюзорні уявлення про
формування політики) мережевих спільнот. При
цьому соціальні мережі розглядаються як «прин-
ципово незакінчена, неієрархічна, динамічна у
розвитку система» [3, с. 27].

Для української соціологічної думки ознаками
створення віртуальних соціальних форм вва-
жаються спонтанність та невимушеність, спричи-
нені резонансною подією або інформацією, а
також схильністю людей до об’єднання в малі
соціальні групи з персоналізованими відносинами
[4, с. 56].

Мережеве товариство в останні роки набуває
дедалі більш значущих характеристик соціальної
структури реального суспільства, охоплюючи ши -
рокі групи індивідів й організації, — про це йдеть-
ся у звіті дослідницької компанії eTForecasts [5].
Питання розвитку інтернету та інших новітніх ІКТ
розглянуто в профільній спеціалізованій періодич-
ній літературі (наприклад, журнал Inter net.ua),
на міжнародних та національних конференціях
(наприклад, «Цифрові комунікації Украї ни»,
листопад 2010 р.), у наукових працях і в користу-
вацькому середовищі (на рівні форумів, блогів). В
остан ні роки з’являються і популяризуються нові
наукові напрями і школи (наприклад, соціологія
інтернету, електронні видання, інтернет-медіа).
Ве лика кількість вітчизняних та закордонних ви -
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шів, що спеціалізуються на підготовці спеціалістів
з журналістики чи видавничої справи, ввели у свої
навчальні плани дисципліни, пов’язані з теоретич-
ними й практичними питаннями роботи журналі-
ста в мережевому середовищі, а деякі навіть ство-
рили спеціалізовані кафедри (наприклад, кафедра
електронних видань і медіадизайну Київського
національного університету імені Тараса Шевчен -
ка чи кафедра нових медіа Львівського національ-
ного університету імені Івана Франка). 

Прагнення індивідуумів до об’єднання в соціаль-
ні групи незалежно від географічних чи демографіч-
них характеристик, без визначення тих чи тих ознак,
властивих суспільству традиційному, орієнтуючись
винятково на загальний груповий інтерес, виступає
головним формотворчим елементом створення інтер-
нет-спільнот, в яких генерується внутрішня філосо-
фія бачення віртуального світу, часто дуже далекого
від світу реального і, відповідно, не завжди прийнят-
ного невіртуальною частиною суспільства.

Чимале значення при формуванні соціальних
спільнот у соціальних мережах має саме мережева
комунікація. Основою будь-якої спільноти є спіл-
кування між людьми, що мають спільні чи подіб-
ні погляди на певні явища дійсності. Інтернет
забезпечує широкі можливості для створення
таких спільнот: у мережі легко знайти людей з
подібними поглядами та думками; знайомство та
спілкування в інтернеті, завдяки анонімності, від-
буваються простіше, оскільки людина почуває
себе в мережі більш комфортно.

Саме ці чинники зумовлюють появу й розвиток
різних інтернет-спільнот. Технології, за допомо-
гою яких створюють ці групи (форуми, блоги,
чати, вікі, списки розсилок та ін.), прості в уста-
новці та використанні; нині будь-хто може органі-
зувати свою спільноту, в якій обговорюватимуться
ті чи ті питання, доступ до якої буде відкритий
або з деякими обмеженнями, з використанням різ-
них комунікативних форм.

Досліджуючи взаємозв’язок віртуального про-
стору, культури, субкультури та соціальних спіль-
нот як носіїв культурного розмаїття, українська
дослідниця Є. Прохоренко зазначає: «Кіберко му -
нікативні співтовариства є своєрідним продовжен-
ням традиційних соціальних співтовариств в умо-
вах віртуальної реальності. У них індивіди при-
ймають відповідну віртуальну ідентичність, у ре -
зультаті виникає група носіїв соціального інтере-
су, формування правил комунікацій винятково на
основі усвідомленого особового вибору і демокра-
тично сформованих груп спілкування. Таким чи -
ном, кіберпростір, будучи середовищем і каналом
комунікації, впливає на соціалізацію найбільш
молодої частини членів власне мережевих співто-
вариств, способи інтеграції їх в мережеву структу-
ру взаємодій, так і в реальне життя. Симво ліч -
ними конструктами комунікації в мережі інтернет

є субкультурні стилі і характер взаємодії з інши-
ми субкультурами» [6, с. 16—17].

Мова є головним засобом побудови вигаданого
віртуального світу, об’єднаного навколо ідеї в
спільноту. Причому немає жодного значення, чи
це об’єднання науковців, чи група гравців, чи
навіть злочинців. Набір мовних лексем, що виді-
ляє індивіда серед інших, ідентифікує його належ-
ність до певного соціального об’єднання як у
реальному, так і у віртуальному житті.

Британська компанія ВВС з посиланням на
дослідницьку агенцію Nielsen Online наводить
інформацію про те, що електронна пошта нині
програє в популярності соціальним мережам і бло-
гам. За даними аналітиків, у 2009 р. регулярно
послуговувалися соціальними мережами 67 % ко -
ристувачів, електронною поштою — 65 % відвіду-
вачів інтернету. Найпопулярнішою соціальною ме -
режею є Facebook, до якої в середньому звер-
таються троє з десяти користувачів [7]. Нині кіль-
кість власників акаунтів на Facebook така, що якби
ця соціальна мережа була державою, вона була б
на четвертому місці за кількістю населення після
Китаю, Індії та США. Інший вид мережевої кому-
нікації — мобільний інтернет — має всі перспективи
наздогнати в популярності традиційний інтернет.

Російський дослідник проблем мережевого сере-
довища, мережевої комунікації і медіа в мережі
Є. Горний з посиланням на різних західних авторів
визначає поняття віртуальної спільноти як «елек-
тронно-опосередковане соціальне середовище, в
якому відбуваються взаємодії віртуальних особи-
стостей. Події, що в ньому трапляються, можуть
впливати на реальне життя учасників взаємодії,
часом позитивно й конструктивно, часом — негатив-
но і навіть нести ефект розрухи» [8, с. 78].

У новому інформаційно-комунікативному світі
комунікації стали набагато швидшими, соціальні
мережі об’єднали людей, які в реальному світі
навряд чи зустрілися б, нові форми психологічної
залежності «кристалізувалися у нові форми соці-
альної стратифікації — суспільство розділилося на
тих, хто мав можливість приєднатися до цих
комунікаційних благ, і тих, хто не мав» [9, с. 16].

Про популярність та істотне значення блого-
сфери й соціальних мереж свідчить факт розроб-
ки й активного наукового та практичного осмис-
лення нового виду реклами, спрямованого винят-
ково на мережеву комунікацію, — вірусного марке-
тингу та вірусної реклами. Вірусний маркетинг за
основу бере тезу про те, що люди щодня обміню-
ються безліччю важливих, на їхню думку, пові-
домлень, які можна використати з рекламною
метою. Вірусний маркетинг — це комунікація, по -
ширювана за рахунок учасників комунікації. Со -
ціальні мережі примножують природну потребу
людини в спілкуванні, а вірусний маркетинг пере-
творює цю потребу на соціальну технологію.
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Аналітики компанії Gartner зробили прогноз на
найближчі роки щодо можливостей використання
і розвитку соціальних мереж для бізнес-комуніка-
ції. Відповідно до звіту, ситуація може бути
такою:

до 2012 р.: понад 50 % компаній використо-
вуватимуть сервіси, які включають мікроблогінг,
але рівень проникнення тільки корпоративного
мікроблогінгу становитиме 5 %;

до 2013 р.: близько 70 % ініціатив щодо ство-
рення соціальних сервісів для бізнесу, орієнтовані
на технологічність, а не рішення для бізнесу,
будуть провальними;

до 2014 р.: сервіси соціальних мереж повні-
стю замінять електронну пошту як основний канал
комунікації між користувачами для 20 % бізнес-
аудиторії;

до 2015 р.: 70 % соціальних додатків для ПК
будують адаптовані до досвіду їх використання на
смартфонах;

до 2015 р.: тільки 25 % кампаній будуть вико-
ристовувати дані аналізу соціальних мереж для
покращення виробництва, оскільки аудиторія со -
ціальних мереж є не найвдалішою вибіркою [10].

Соціальні мережі як одна з найактивніших та най-
популярніших послуг сучасного інтернету протягом
останнього часу набувають ще й повноцінних медій-
но-комунікативних ознак. Відповідно до до сліджень,
проведених Центром дослідження медіа разом з
InsightExpress, 58 % рекламних компаній планують
включити соціальні медіамережі у свої медіаплани у
2010 р. [11]. Ці дані відображають, наскільки нові
форми комунікації, такі як соціальні мережі й мікро-
блоги, стали значущими для користувачів і для про-
фесіоналів у галузі реклами й маркетингу. За інши-
ми даними, у 2010 р. соціальне середовище обігнало
в популярності порнографію і стало «№ 1 в інтерне-
ті та на мобільних телефонах», а протягом остан -
нього року кожна восьма сім’я в Сполучених Штатах
створилася завдяки соціальним мережам.

Мережеві спільноти як соціальні групи фор-
муються і функціонують у мережевому середови-
щі, мають ті самі ідентифікатори, що й об’єднан-
ня людей у реальному світі: місце проживання,
мовні маркери, професійна належність, національ-
на та етнічна ознаки, стать, вік, політичні вподо-
бання, хобі, захоплення, інтереси та ін. 

Російський соціолог О. Скуратов [12, с.
15—16], здійснивши комплексний аналіз соціаль-
ного складника функціонування локальних мере-
жевих спільнот, виокремив такі характеристики
віртуальної групи: наявність щонайменше трьох
учасників то вариства; доступ учасників товариства
до інформаційного контенту і до комп’ютерних та
програмних засобів; здійснення учасниками ло -
кального мережевого соціуму соціальних взаємо-
дій і регулярної комунікації; наявність внутріш -
ньої мережевої ієрархії; відносно високий рівень

анонімності; наявність формалізованих норм пове-
дінки; виражена групова ідентичність.

У більшості випадків осередком для виникнен-
ня інтернет-спільноти є потужні інформаційно-
комунікативні ресурси, на базі яких створюють
чати, форуми й ін. Проте навіть відносно невели-
кі та середні ресурси пропонують своїм користува-
чам безкоштовну послугу — участь в обговоренні
тих чи тих актуальних для користувачів тем.
Наприклад, на форумі Інституту журналістики
Київського національного університету імені Та -
раса Шевченка студенти дискутують щодо питань,
пов’язаних з навчальним процесом, перебігом
сесії, творчими спробами, життям у гуртожитку,
соціальним захистом та ін. 

У небагатьох випадках майданчиком для ство-
рення віртуальних суспільств є спеціальні вузько
орієнтовані ресурси, які мають найвищі рейтинги
популярності (наприклад, Однокласники, ВКон -
так ті, Facebook).

Соціальна структура мережевих товариств
поступово набуває ознак традиційних су спільств,
які, з одного боку, прагнуть до свободи, незалеж-
ності поглядів і позицій, а з другого — дедалі чіт-
кіше сегментують і стратифікують вір туальні
спільноти. Істотним чинником стратифікації у
соціальних мережах, а особливо в блогосфері й на
форумах, є розподіл на активних і пасивних спо-
живачів інформації. Це своєрідна самостратифіка-
ція, оскільки кожен учасник дискусії самостійно
формує свій статус: чи він винятково читає інфор-
маційні приводи, чи долучається до обговорення,
чи активно бере участь в усіх комунікативних про-
цесах, наприклад, голосування, рейтинги та ін. 

Спілкування в соціальних мережах сприяє
швидкому зближенню людей, вони формують
цільові інтернет-аудиторії, якими можна управля-
ти в глобальних масштабах. Соціальні спільноти є
однією з тих структурних одиниць, в яких пра-
вильно побудовані комунікації розв’язують багато
проблем впливу на маси через інтернет.

Важливою ознакою інтернету в еволюції проце-
сів мережевих та соціальних комунікацій є транс-
формація ролі аудиторії — від пасивної спожи-
вацької з мінімальним рівнем моделювання отри-
маної інформації через вибір конкретних видів
ЗМІ до активної, що вибіркова в отриманні як
самої інформації, так і каналів її поширення.
Інтернет забезпечує зворотний зв’язок, діалог між
комунікаторами, креативність.

Комунікація має за мету цілі, яких індивіди
намагаються досягти в процесі спілкування, зокре-
ма це розв’язання повсякденних завдань, навчан-
ня, збирання та опрацювання інформації про
навколишнє середовище, зберігання інформації.
Спіл кування визначає ставлення не тільки до
інших людей, а й до структур, об’єднаних у мере-
жу (як виробничу, так і комунікативну). Вір -
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туальні спільноти нині часто виступають об’єктом
досліджень теоретиків соціальних комунікацій.
Наприклад, дослідниця Т. Фісенко здійснює різ-
нобічний аналіз інтернет-спільнот як елемента
мережевої комунікації. Авторка доходить виснов-
ку: «Якщо інформаційний запит й інформаційна
потреба виявляються актуальними та популярни-
ми, на цьому ґрунті відразу створюється нова
соціальна спільнота» [13, с. 193].

Соціальні технології веб 2.0 забезпечили роз-
ширені комунікативні інтерактивні можливості
індивідів у мережі через вікі (Wikipedia), блоги
(Zomplog, WordPress, Open Blog), мікроблоги
(Twit ter, Mblogi.qip.ru), соціальні мережі (Face -
book, В контакте, i.ua), соціальні закладки
(Digg, del.icio.us, links.i.ua), миттєві повідомлен-
ня (ICQ, MSN), обмін фотографіями й зображен-
нями (Flickr, Picasa), обмін відео (YouTube,
Google Online), спільні документи (Google Docs)
й ін. У доповіді Федеральної робочої групи з
питань управління знаннями зазначено, що най-
більш очікуваними технологіями Веб 2.0 є «семан-
тична мережа» і механізми для взаємодії з інтернет-
ресурсами з використанням рідної мови [14, с. 71].

Веб 2.0 є втіленням нелінійного механізму
комунікації. Бажання людей отримувати, обміню-
ватися, споживати інформацію високими темпами
без часових чи просторових обмежень стали голов-
ними визначальними соціальними чинниками
популяризації нових технологій. Прагнення до
інформатизації активно підтримали виробники
новітніх засобів зв’язку через максимальне набли-
ження роботи, наприклад, стільникових приладів
до послуг веб 2.0 і через вдалі маркетингові тех-
нології — формування окремих підпунктів меню з
безпосереднім доступом до найпопулярніших соці-
альних мереж чи систем обміну відео та рекламу-
ванням їх як унікальних властивостей телефона чи
смартфона (хоча доступ може здійснюватися і
через звичайний мобільний інтернет).

Технології веб 2.0 нині є подразником, що руй-
нує журналістську професійність. Кожен користу-
вач може розмістити власні тексти, відео чи аудіо-
записи з місця події. Безумовно, це доповнює
загальну картину інформаційного ілюстрування й
збагачує інформаційні потоки в медіа. Саме в
цьому контексті починають формуватися вимоги
до контенту (формальне відображення не має
істотного значення: провідні канали ретранслюють
у випусках новин чи  авторських передачах відео
з YouTube низької якості чи зі стільникових теле-
фонів): правдивість, об’єктивність, цілісність (а
не фрагментарність) інформації.

Незважаючи на деякі негативні чинники, що
супроводжують веб 2.0 як технологію відкритого
й загального доступу до творення й використання
інформації, ми підтримуємо тезу, озвучену в допо-
віді Федеральної робочої групи з питань управлін-

ня знаннями: сучасні співробітники — це «поколін-
ня Y» [14, с. 72], що виросло у світі, де веб 2.0 та
соціальні мережі є культурною нормою й наявні
майже скрізь.

Якщо говорити про загальноконтекстуальне
значення групи, то при об’єднанні постійних від-
відувачів сайта відбувається формування відповід-
ної спільноти, яка серед пріоритетних завдань,
реалізація яких зосереджена в інтернеті та мере-
жевій комунікації, визначає регулярне відвідуван-
ня того чи того інформаційного ресурсу. 

При цьому під соціальною групою ми схильні
розуміти «відносно сталу сукупність людей, яка є
складовим елементом соціальної структури певно-
го суспільства і характеризується спільністю мате-
ріальних інтересів, норм поведінки, соціально-
психологічних ознак, цінностей тощо» [15, с. 111]
чи «сукупність індивідів (особистостей), яка є
одиницею структури суспільства; об’єднання
людей на основі інтересів (стійкі групи), праг-
нень, уподобань тощо» [16, с. 176]. Інтернет та
інші канали мережевого спілкування разом з кон-
тентом, розміщеним у них, виступають основною
формотворчою ланкою під час створення групи.
При цьому серед головних ознак формування
соціальної групи в мережі порівняно з реальним
життям ми виокремлюємо такі:

анонімність. Лояльність вимог щодо офіцій-
ної реєстрації в мережевій спільноті стимулює
людей до поширення неповної (обмеженої) інфор-
мації про себе або взагалі до публікації вигаданих
да них, моделювання власного «я»;

створення образу. Анонімність забезпечує
можливість зображення себе в будь-якому образі.
Член групи може бути одночасно чоловіком, жін-
кою чи безстатевою вигаданою істотою. Для цього
іміджу придумують легенду, й людина живе дво -
яким життям, особистість відсторонюється від
реальності та всього того, що з нею пов’язане;

відсутність географічних меж. Кожен
суб’єкт мережевої спільноти не має прямої при -
в’язки до географічного перебування. Відсутність
кордонів (частково обмежена урядами деяких
країн) сприяє створенню однією з найбільших вір-
туальних держав, до якої без будь-яких додатко-
вих умовностей може приєднатися будь-яка люди-
на світу;

відсутність демографічних характери-
стик. Сприяє реалізації людини у віртуальному
світі без прив’язки до статі.
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В статье определяются понятия, содержание, характеристики социальных сетей и исследуются базисные коммуни-

кативные парадигмы развития сетевых социальных сообществ.
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понукальним чинником дії в нашому дослід-
женні є питання перспективи розбудови в

Україні суспільства знань, вирішення якого, у
пла ні глибокого реформування освітньої сфери на
основі розумного поєднання найкращого закор-
донного досвіду з національними традиціями
визначено новітньою Національною стратегією
розвитку України [1, с. 164].

У національній традиції нами виявлено низку
спеціальностей, що відповідають викликові сучас-
них знання-орієнтованих тенденцій. До таких спе-
ціальностей ми зараховуємо, насамперед спеціаль -
ності, пов'язані з поняттям «інформація». Справ -
ді, інформація є глобальною проблемою сучасно-
сті, оскільки саме від неї залежить успішний роз-
виток суспільства [2].

Відповідно до постанови Кабінету Міністрів
України «Про затвердження переліку спеціально-
стей, за якими здійснюється підготовка фахівців у
вищих навчальних закладах», основною категорі-
єю, що визначає «інформаційні» спеціальності, є
категорія «0303. Журналістика та інформація».
Саме в Інституті журналістики КНУ імені Тара -
са Шевченка у вченій раді Д 26.001.34 на сьогод-
ні захищені перші три кандидатські дисертації з
наукової спеціальності 27.00.07 «Соціальна інфор-
матика», найбільшій знання-орієнтованій науковій
спеціальності в Україні. Галузь знань, у якій при-
суджується вчений ступінь із соціальної інформа-
тики, — «27. Соціальні комунікації».

Нами виокремлено й інші знання-орієнтовані
спе ціаль ності, які не входять до категорії «0303.
Журналістика та інформація». До таких спеці-
альностей ми зараховуємо: «консолідована інфор-
мація» та «медіа-комунікації» в розділі «1801.
Спе цифічні категорії»; «документознавство та
інформаційна діяльність» у розділі «0201.
Культура»; «соціальна інформатика» та «інфор-
маційно-комунікаційні технології» в розділі
«0403. Системні науки та кібернетика». 

Проблеми невідповідності освітніх і наукових
знання-орієнтованих спеціальностей детально роз-
глянуто в статті О. Матвієнко та М. Цивіна «“Со -
ціальна інформатика”: наукова та освітня спе -

ціальність в Україні» [3]. Ми цілком підтримуємо
пропозицію авторів щодо потреби гуманізації
знання-орієнтованих освітніх спеціальностей.

Проведене ретроградне дослідження дало
змогу виявити розбіжність у розумінні терміна
«кібернетика» в національній традиції (як таке,
що має стосунок тільки до обчислювальної техні-
ки) і світовій практиці (управління і передача
інформації в різних системах, зокрема соціаль-
них). На нашу думку, кібернетика та кібернетика
другого порядку — суто гуманітарні поняття, що
стосуються передовсім комунікації та управління
си стемами із зворотним зв'язком. Ефективна
кібернетика, на нашу думку, є основою породжен-
ня но вого знання в соціальній системі. При цьому
моделювання чинника кібернетики другого порядку
(Second-order cybernetics) забезпечує ефективне
реагування на тенденції змін об'єкта управління [4].

У прагматичній парадигмі до знання-орієнтова-
них традиційно належать спеціальності: управлін-
ня знаннями (Knowledge Management), бізнес-
аналітики (Business Intelligence), конкурентної
роз відки (Competitive Intelligence), менеджменту
інтелектуалізаційного аналізу (Intelligence Ana -
lysis Management), а також штучного інтелекту
(Artificial Intelligence). Цікаво, що дослідження
за сновника спеціальності «штучний інтелект» у
Массачусетському технологічному інституті докто-
ра Марвіна Мінскі відбуваються у рамках «медіа-
лабораторії». Справді, створення ефективних ма -
шин штучного інтелекту залежить від репрезента-
ції знання предметної царини у формі онтології, а
основою створення дієвих онтологій (як розпо -
діленої суб'єктивності) є добре організована кому-
нікація.

В Україні освітні дисципліни менеджменту
знань, когнітивного картування і створення онто-
логій входять до обов'язкових курсів зі спеці-
альності «консолідована інформація», але на від-
міну від західних університетів, в україн ських
вишах відсутня освітня та наукова спеціальності
«управління знаннями». Через рельєфність поляр-
них опозицій наукових шкіл спеціальність «соці-
альна інформатика» віддзеркалює підходи захід-
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них учених в галузі «управління знаннями», а
спеціальність «консолідована інформація» — під-
ходи менеджменту інтелектуалізаційного аналізу.
Консолідація інформації — когнітивні процеси
перетворення даних на інформацію та інтерактив-
ні процеси перетворення інформації на знання.
Результатом інтелектуалізаційного аналізу є
Intelligence — поняття, що охоплює також модуси
реалізації знання.

До переваг знання-орієнтованих спеціальностей
у західних школах слід зарахувати прагматичність
і спрямованість на детермінований результат, а в
Україні навчання за спеціальностями «консолідо-
вана інформація» і «соціальна інформатика» при-
щеплює студентам уміння і здатність мислити кон-
цептуально, системологічно, що, поза сумнівом, є
перевагою роботи в неформалізованому середови-
щі неявних знань.

Проведене дослідження дає змогу дійти виснов-
ку, що для ефективного вирішення завдань, вису-
нутих Національною стратегією розвитку України
перед системою вищої освіти, треба насамперед
організувати засвоєння знання-орієнтованих освіт-
ніх та наукових спеціальностей у гуманітарних ви -
шах, які мають школу підготовки фахівців у галу-
зі інформації та комунікації («0303. Журна -
лістика та інформація»), і використати в навчанні
цих спеціальностей, окрім курсів, що традиційно
ви кладаються (системології, технологій менедж-
менту знань, онтологічного інжинірингу, моделю-
вання біз нес-процесів, когнітивного картування та
інших), найкращий досвід західних університетів.
Таким чином, варто, на нашу думку, долучити до
програми спеціальності «консолідована інформа-

ція» курси менеджменту консолідації інформації
(ґрунтуються на підходах Intelligence Analysis
Ma na gement), технології консолідації інформації
(ґрунтуються на підходах Intelligence Analysis),
техніки консолідації інформації другого порядку
(ґрунтуються на підходах Psychology of
Intelligence Analysis), техніки структурної аналі-
тики (ґрунтуються на підходах Structured
Analytics Techniques), техніки структуризації
цілепокладання споживача консолідованої інфор-
мації (ґрунтуються на підходах Structured
Argumentation і Strategies-to-Task), а також розро-
бити нові курси, такі як: техніки інформаційного
пошуку, інформаційно-комунікаційні технології
підтримки ухвалення рішень, техніки креативної
інформаційної взаємодії (ґрунтуються на підходах
Spiral Dynamics і ТРИЗ)

На нашу думку, застосування найкращого за кор -
донного досвіду додасть корисної прагматики на -
вчанню професіоналів суспільства знань в Україні. 
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остановка проблеми та її зв'язок із важли-
вими науковими та практичними завдання-

ми. Безперечним є той факт, що на початку ХХІ
ст. бурхливого розвитку набули технології масо-
вих комунікацій як такі. Зв’язок одного суб’єкта з
іншим чи з групою суб’єктів, які стають об’єктом,
прискорився, спростився, його можливості без-
межно розширилися. Безумовно, ми стаємо свід-
ками нового етапу розвитку суспільства, пов’яза-
ного зі змінами, що відбуваються у сфері комуні-
кацій. Людина, її духовно-душевний світ залучені
до цього процесу і, по суті, вона, людина, стоїть у
центрі комунікаційного процесу навіть тоді, коли
він розвинений до рівня технологій і навіть інду-
стрій. Осмис лен ня та пояснення процесів, які від-
буваються у людині на рівні роботи органів сприй-
няття і продукування певних її відчуттів, дає, на
наш погляд, можливість переосмислювати кількіс-
ні показники бурхливого розвитку подій та техно-
логічних змін у якісні маркери тенденцій, споді-
вань, прогнозів.

Психологія і, зокрема, практична психологія
покликані вивчати духовно-душевні стани люди-
ни. Психотехніка як галузь психологічної науки
виникла сто років тому, і її завданням було вирі-
шення практичних завдань культури. Поняття
культура за ті ж сто років трансформувалось у
поняття комунікаційний процес. Кожна подія,
витвір, артефакт нині розглядаються фахівцями
як  повідомлення, яке має певного адресата. Свої
послання і навіть місії мають і групи людей, орга-
нізації та інститути. Завдання вченого, що вивчає
соціальні комунікації, — дослідити цей процес,
поя снити і зрозуміти його для того, щоб якимось
чином усвідомити тенденції розвитку, мейнстріми,
або магістральні потоки, у які направлений розви-
ток соціуму. Проблема, яку ми ставимо у цій стат-
ті, — це дослідження сучасного комунікаційного
про цесу з точки зору визначення його психотехніч-
них складових частин з метою отримання відповіді
на питання: «Що ж таке сучасні психотехніки й які
комунікаційні механізми задіяні у них?»

Мета нашої статті — дослідити комунікаційні ме -
ханізми, на яких базується психотехнічний процес.

Відповідно до мети робота передбачає розв’я -
зання таких завдань:

 1. Виявити спільні ознаки, за якими можна
згрупувати сучасні психотехніки, описати їх.

2. Знайти й описати феномени культурного
життя соціуму, простежити задіяні в ньому кому-
нікаційні механізми психологічного впливу. 

3. З’ясувати, які комунікаційні про цеси є пси-
хотехнічними, а які до них не на лежать.

Результати й обговорення. Спираючись на
дослідження В. Штерна [1], М. Курека [2], Ф. Ва -
силюк [3], Г. Абрамової [4],  М. Маклюена [5],
Г. Мюнстерберга [6], А. Філа това [7], М. Єліаде
[8], Е. Торчинова [9], С. Во лінські [10] та інших,
усталені психотехніки  умовно можна поділити за
морально-етичними мо тивами їх використання на
психотехніки впливу (маніпулювання) і психотехні-
ки допомоги (декодування). При цьому доповнимо,
що останні розрізняються за способом комунікацій:
зовнішні та внутрішні. Тобто в одному випадку інди-
від одержує потрібну йому допомогу ззовні, від
інших людей, інституцій, організацій, створених
саме для цієї мети. Прикладом може слугувати звер-
нення людини до свого товариша за порадою та спів-
чуттям, до психолога, до авторитетної лю дини, якою
може бути представник церкви, до ворожки, до літе-
ратури відповідної тематики тощо. В іншому випад-
ку людина, покладаючись на власні сили, що
базуються на набутому досвіді, намагається сама, за
допомогою відомих їй психотехнічних засобів, допо-
могти собі у вирішенні тієї чи тієї проблеми. Тут
прикладом можуть бути практики виходу в усі відо-
мі змінені стани свідомості, які залежать від ритмів
коливання (імпульсів) кори головного мозку. За Р.
Дже рардом [1, с. 42], ці стани поділяються на бета,
альфа,тета і дельта й відповідають таким психофі-
зіологічним станам, як бадьорість та розв’язання
повсякденних завдань, стан розслабленості, медита-
тивний стан, стан творчого пошуку, поверховий сон,
глибокий сон тощо. Вихід у змінені стани свідомості
за допомогою хімічних речовин, зокрема й природ-
ного походження, ми в цій роботі не розглядатиме-
мо. Тож почнемо із зовнішніх комунікаційних пси-
хопрактичних процесів, які оточують людину від
самого народження і супроводжують усе життя.

Окремо хочемо зосередити увагу на процесі
отримання знань, який, на нашу думку, прокладає
місток між впливом та допомогою, тобто в проце-
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сі отримання знань індивід спроможний усвідоми-
ти вплив і розшифрувати його як необхідний для
допомоги власному розвитку.

Психотехніки впливу першого порядку, назве-
мо їх так, ми спостерігаємо тоді, коли один інди-
від, спілкуючись (комунікуючи) з другим індиві-
дом, намагається домогтися від першого виконан-
ня своїх намірів чи своїх програм. Перший у
цьому випадку — суб’єкт впливу, другий — об’єкт
впливу. Це може відбуватися за допомогою вер-
бальних засобів, таких як мова зі всіма напрацьова-
ними механізмами відкритого та прихованого впли-
ву, та невербальних, таких як поведінка (рухи,
жести, хода, танок тощо), зовнішній вигляд (вираз
облич чя, вираз очей, макіяж, зачіска, нігті, одяг,
взуття та все це, об’єднане в образ), допоміжні
аксесуари, предмети, символи, формування намі-
рів і постановка цілей (цей процес внутрішній і
сто сується самопрограмування суб’єкта впливу).
Отже, мова. Формування усного та письмового
мовлення в поєднанні з техніками поведінки як
засобу впливу дуже добре описує нейролінгвістич-
не програмування (НЛП), створене й поширене
наприкінці ХХ ст. завдяки працям Р. Бенд лера,
Д. Гріндера, Ф. П’юселіка, Г. Бейтсона [12].
НЛП дуже  добре доводить те, що мозок — це осе-
редок програм, які в ньому діють. За експертною
думкою Р. Докінза [13], чимало з цих програм не
є власними програмами індивіда — це такі собі
віруси, імплантовані в роботу мозку з  метою
впливу. Зауважимо, що метою цього до слідження
є суто технічний (практичний) бік психопрограму-
вання і в жодному разі не морально-етичний її
аспект. Тож відповіді на питання, хто програмує
та для чого, нас не мають цікавити хоча б із мір-
кувань збереження конструктивності. Отже, про-
грамування мозку за допомогою мови. Вивчаючи
теорію соціальних комунікацій, логічно можна
дійти думки, що мова взагалі була винайдена як
засіб впливу на навколишнє середовище з метою
його створення. Тобто весь матеріальний світ,
яким ми його бачимо, чуємо, відчуваємо, створе-
ний за допомогою мови як засобу зв’язку між
людьми, а отже, засобу зовнішніх комунікацій.
Зауважимо, що для спілкування з духами приро-
ди, богами, землею, космосом  перші жителі пла-
нети мову не використовували. Вона знадобилася
тільки тоді, коли постало завдання створити ком-
фортний для існування світ. Люди, «во ліючі
духи» планети, отримали мову як знаряддя ство-
рення світу, в якому їм було б добре жити. Мова
передовсім поєднувала для примноження зусиль в
опануванні довкілля. Потреби зростали — від без-
пеки та продовження роду до самовираження, вер-
шиною використання мови як способу семантично-
го самовираження людини ми вважаємо літерату-
ру і поезію як окремий ритмічний її вимір. Перші
літературні артефакти нашої планети не дійшли до

нас через відомі обставини, а от писемність дала
змогу задіяти ще один із органів чуття людини —
зір. Комунікаційний процес розширився за межі
акустичного каналу передачі інформації та ввібрав
у себе ще й візуальний. Почали з’являтися попе-
редники візуальноорієнтованих дослідників про-
стору і часу. Згодом з’я вилася технологія Йоганна
Гутенберга, яка уможливила процес множення
світло-тіньових відбитків, і таких дослідників
стало у тисячі разів більше. Люди почали читати,
відкриваючись потоку інфор мації та вмикаючи за
допомогою органів чуття уяву — чи не найпотуж-
ніший інструмент створення світу. Друковане
слово створило світ масових вірувань, принципів,
законів життя, світ колективної реальності. Цей
світ розвивається і, намагаючись поглянути на
себе вже з космосу, за пускає перший штучний
супутник Землі. З появою нових технологічних
можливостей злетіти над Зем лею та подивитися на
неї з висоти світ знову змінюється. Світ змінився
від світла і тіні друкарського відбитка до багато-
вимірності мультимедіа. М. Маклюен дійшов вис-
новку, що мова сама собою є колективно викори-
стовуваною маскою енергій, які посилюються
актом писання, а згодом і актом публікації. Кожна
людина і світ загалом, за його професійними вис-
новками, намагаються розпізнати і скинути всі
маски. Інформаційні технології є рушієм цього про-
цесу [5, с. 10]. Технологічні до мінанти змінюються
в інформаційному просторі, тож мова поступово
втрачає всеохопну владу над людським мозком.
Людина намагається  сприй мати навколишній світ
за допомогою інших органів чуття, вона починає
переживати дійсність. Сьогодні медіа — це емоції,
це сміх, сльози, жахи, хвилювання, вболівання,
співчуття і співпереживання. Сьогодні інформа-
ційний масаж уже тренує психоемоційну сферу
людини. Тепер до уяви, мальованої мозком, дода-
лися емоції, які продукують почуття та відчуття
проживання дійсності. Виниклі технології навипе-
редки намагаються створити штучну реальність,
яка давала б відчуття, максимально наближене до
реального життя. Доведеним є той факт, що під
час перегляду кінофільму органи і системи люди-
ни реагують на емоції та переживання таким
самим чином, як і в реальних, життєвих ситуа-
ціях, якби вони мали  місце в житті цієї людини.
Тобто змодульовану (віртуальну) реальність і дій-
сність індивід на рівні фізіології сприймає однако-
во. Нервова си стема однаково напружується та
продукує одні й ті самі гормони в організм люди-
ни. Ми проживаємо одні й ті самі стани з тією різ-
ницею, що за одиницю часу в реальному житті ми
не можемо пережити таку кількість емоцій і, від-
повідно, станів, як за час отримання одного муль-
тимедійного масажу. Ми знову маємо справу з
«тиражуванням» масок енергій, але енергій іншо-
го, значно потужнішого характеру.
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Технологічний (грец. «техно» + «логія». —
сукупність методів і прийомів впливу, а також
процесів, що супроводжують цей процес) підхід
породив психотехнології — психотехніки впливу
другого порядку. Сукупність прийомів, засобів,
зокрема технічних, а також супроводжувальні
процеси, об’єднані заради досягнення певної  мети
впливу, — це психотехнологія. Психотехно ло гії,
як правило, використовують більш ніж одну тех-
ніку і спрямовані здебільшого не на одну людину.
Технології, направлені на «душу» з ме тою досяг-
нення певної мети, бачимо у вихованні, освіті, біз-
несі, культурі, релігії, політиці тощо. Деякі вчені,
серед них Е. Когай з Курського державного уні-
верситету РФ [14], називають активну комуніка-
ційну стратегію маніпулятивною, на відміну від
пасивної (презентаційної) та інтерактивної (кон-
венційної) [14, с. 1]. При цьому для презентації
основним засобом є послання, для конвенції — діа-
лог. Якщо розкривати цю думку далі, то вся
активна однобічна комунікаційна діяльність є
маніпулятивною за своєю суттю. Тобто дидактич-
на система освіти, активні маркетингові стратегії у
бізнесі, в тому числі й у бізнесі культурних інду-
стрій, форма спілкування церкви з віруючими,
активні політичні комунікаційні стратегії є психо-
технологіями. В усіх цих випадках існує однобіч-
ний потік інформації, спрямований на учня, спо-
живача, виборця. Стаючи споживачем інформації,
людина в цих процесах підпадає під вплив психо-
технологій, які є основою комунікаційних страте-
гій впливу. Інакше кажучи, спілкуючись, ми впли-
ваємо, а мова спілкування не обмежується розроб-
леними комунікаційними стратегіями — вона
народжує нові й нові комунікаційні механізми. У
галузі середньої освіти відповіддю на технологіч-
ний вплив є стан здоров’я випускників се редніх
шкіл. За даними МОЗ України станом на кінець
2005 р., 85 % із них мають ті чи ті хронічні захво-
рювання. Психосоматичні процеси, які відбу-
ваються в людському організмі, що розвивається,
заганяють або, як кажуть психологи, «скидають»
невирішені проблеми вглиб цього організму. Так
реагує психіка дитини на інформаційний пресинг
сучасного освітнього процесу в середній школі
[15, с. 33]. Причина, як вважають фахівці, — від-
сутність зворотних комунікацій та неможливість
уплинути ані на сам освітній процес, ані на його
результат. Водночас мало хто з  видатних поста-
тей ХХ ст. був відмінником, або «золотим медалі-
стом» у школі. І якщо взяти собі за мету досліди-
ти мету використання психотехнологій початкової
та середньої освіти, то можна дійти певного вис-
новку щодо того, кого виховує середня школа, але
це не є предметом нашого дослідження. Далі —
маркетинг, визначений одним із його теоретиків
Ф. Котлером як «задоволення потреб у спосіб
обміну» [16, с. 47]. Тобто гроші міняються спожи-

вачем на товари та послуги, які йому, як він сам
вважає або думає, що вважає,  потрібні. Суть
використовуваної технології маркетингу в бізнесі
полягає в тому, що все населення (ринок) поді-
ляється на групи (цільові аудиторії), а кожну
групу бере в коло уваги того чи той сегмент бізне-
су і веде за допомогою комунікаційних стратегій
до вершини «рекламної піраміди», де відбуваєть-
ся жадана дія — покупка. Потім ця дія має повторю-
ватися. Етапи комунікаційної стратегії маркетингу:
інформування, подання знання про товар/послугу,
формування схильності до певного товару/послуги,
формування наміру купити, покупка. Для проход-
ження цього шляху розробляють так звані комуніка-
ційні стратегії, які охоп люють усе населення і задію-
ють рекламні звернення, PR-активність, активність
із просування, розповсюдження, стимулювання,
нестандартні за ходи, які часто стосуються культур-
но-спортивної сфери. Це й формує, по суті, наш
інформаційний простір, створений як наслідок пси-
хотехнологічного впливу в суспільстві споживання.
Цікаво, що за даними підручника з маркетингу, одні
й ті самі технології використовуються для  створен-
ня, виведення на ринок та просування всіх без
винятку товарів, послуг, особистостей, політичних
та релігійних поглядів. Тобто в сучасному світі все
це стало товаром, людський мозок — воротами до
ринку. Людина — ринком. У підручнику Ф. Кот лера
так і написано: «Ринок — це покупці…» [16, с. 54].
Отже, маркетинг  є психотехнологією су спільства
споживання. 

Але, якщо все пов’язане з усім у світі згідно з
пародоксом ЕПР (Енштейн, Подольський, Розен),
то кожна дія, а тим більше технологія як ланцю-
жок дій, має призвести до відповіді, тобто до зво-
ротного боку використання технології, або до
«рівноваги», згідно з другим законом термодина-
міки. Якщо однією з форм відповіді дитини на
сучасний виховний процес є або фізична хвороба,
або агресія, жорстокість, насильство, то «майда-
ни» та інша активність електорату — ймовірно,
одна з форм відповіді у діалозі «влада — народ».
Детально комунікаційні механізми керування сві-
домістю електорату на прикладі влади Росії та
США дослідив Г. Почепцов [17]. На його думку,
процес впливу на свідомість населення відбуваєть-
ся постійно. Інша пара — «церква — віруючі» —
теж підходить у своєму діалектичному розвитку
до наступного кроку. Уперше в історії католициз-
му Папа Римський добровільно зрікся престолу, а
ЗМІ поширили чутки про те, що Ватикан — бан-
крут. Духовний лідер світу — фінансовий банкрут,
кошти якого «вкрадені» самими панотцями. Цей
месидж не може не  призвести до відповідних зру-
шень у настроях вірян.

Висновки та перспективи подальших розвідок.
Отже, враховуючи розглянуті джерела та по -

дальші розмірковування, можна дійти деяких вис-
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новків. По-перше, про те, що психотехніка — це
майстерність комунікаційного процесу, яка базу-
ється на морально-етичному рівні його учасників
та соціально-політичних завданнях чи замовлен-
нях. З цього випливає другий висновок про те, що
усталені психотехніки умовно можна поділити на
три великі групи: психотехніки впливу, психотех-
ніки допомоги (декодування) і, нарешті, інтерак-
тивні психотехніки співтворчості (креативні).
Моральні  та етичні засади є, на наш погляд, чи
не єдиними критеріями, які формують технічні
завдання для процесу впливу на душевний стан
людини в комунікаційному процесі. Третій висно-
вок, якого ми можемо дійти, — психотехнічний
процес у своєму розвитку підіймається його учас-
никами на рівень технологій та виробництв (інду-
стрій).
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Yakushev Oleksiy. Communication mechanisms of psychotechniques.
The purpose of writing of the article is to search for a connection between well-established communication processes

in the today's society and their psychological background. Based on the established definition of psychological motives
of communication, the author tries to distinguish and classify the psychotechniques which exist in the society.

Keywords: psychotechniques, communication process, communication, technologies of mass communication,
manipulation, consciousness, brain, psycho-emotional sphere, culture.

Якушев А. В. Коммуникационые механизмы психотехник.
Целью написания нашей статьи является поиск связи между принятыми коммуникационными процессами в совре-

менном обществе и их психологической основой. Опираясь на существующее определение психологических мотивов
коммуникации, автор пытается выделить и классифицировать психотехники, которые существуют в обществе.
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ема, яку ми розглядаємо, стосується рекла-
ми як однієї з найвпливовіших емоційних

структур серед медіапродуктів. Система образів,
що використовуються в рекламі, має свої специ-
фічні особливості та характеризується метою і
формою впливу на обрану аудиторію.

Актуальність досліджуваної теми зумовлена
змінами у процесі соціалізації та особливостями
формування нових смислових контекстів у впливі
на дитячу аудиторію.

Дослідженням теми займалися А. Левицька,
Л. Соловей, Н. Березовська, Ж. Піаже, А. Су хо -
млинова, також її розробляють (зокрема у площи-
ні реклами) як вітчизняні, так і закордоні компа-
нії («BrandChild Research», «Kids Market Con -
sulting», «КОМКОН-Медіа», «Українська Асо -
ціація Маркетинга»/«Kids Marketing»).

Об’єктом вивчення стала реклама телевізійна
(телеканал «1+1», «Новий канал»), зовнішня
(білборди, реклама на транспорті, дорожні роз-
тяжки, вивіски), журнали; дитячі інтернет-видан-
ня «Развлечения для детей» (http://deti.corbina.
ru/), «Мурзилка» (http://www.murzilka.org/),
а також матеріали відділення дитячої реклами
Американської національної ради з реклами
(http://www.caru.org/).

Мета дослідження — на прикладі якогось ЗМК
простежити й виокремити місце медіа як одного з
чинників упливу на формування образно-опорної
системи понять дитини. 

Завдання наукової роботи: 1) з'ясувати роль
впливу реклами на процес медіасоціалізації дити-
ни; 2) виокремити структуру формування образ-
но-опорних понять з-поміж внутрішніх чинників
впливу медіа на дітей.

Схильність і потяг малюка до чогось нового —
це показник його смаку, що формується з ранньо -
го дитинства на основі всього побаченого та почу-
того, всього того, що є довкола нього. Медіа про-
понують свою продукцію дедалі молодшій аудито-
рії, впливаючи на процес її соціалізації з якомога
раніших етапів формування особистості [1].

Дитина на ранніх стадіях розвитку потребує
образно-поняттєвої опори, формування якої відіг-
рає важливу роль у сприйнятті світу і має вели-

чезний вплив на подальше засвоєння системи
понять та норм. Такі орієнтири закладаються, як
цеглинки, у перші роки життя дитини, коли в неї
відсутня так звана верифікація інформації, дити-
на все всотує, а вже на основі цього будується її
світо сприйняття. 

Раніше дитина отримувала більшість інформа-
ції від близьких людей, точніше при взаємодії з
ними. А таке спілкування «існує» одразу в кіль-
кох площинах (зоровий, слуховий, тактильний
контакт), що дає змогу малюкові цілісно сприйма-
ти довколишні «картинки» та ситуації. 

Наразі, по-перше, збільшилася кількість
інформації, по-друге, розширився діапазон та
форма її впливу/сприйняття. Таке переформату-
вання дає нам привід говорити про зміни в систе-
мі соціалізації як про нову форму — медіасоціалі-
зацію — явище інформаційного суспільства, по -
в’язане з руйнуванням традиційних способів уве-
дення/входження дитини у світ дорослих та кри-
зою сім’ї як суспільного інституту. Період, за
який відбулися зміни, ще недостатній для того,
щоб повноцінно проаналізувати наслідки і дійти
чітких висновків [1].

Тобто нині ми вступили в інформаційну епоху,
в якій орієнтири у часопросторі дитини змінилися
порівняно з попередніми поколіннями.

Такі опори (орієнтири) дитина отримує зі звер-
нених до неї слів (текстів) дорослих. Ось чому
надзвичайно важливий зміст (предметний і симво-
лічний) таких звернень здатний закласти основи
світогляду людини [1]. Оскільки досвід відсутній,
то все, що відбувається у світі, який «презен-
тують» медіапродукти, здається дітям більш реа-
лістичним, ніж дорослим. 

У сучасному світі істотну частину того, що ба чить
і чує дитина щодня, становить реклама [2].

Для рекламної індустрії дитина — це споживач
«три в одному»: вона витрачає свої кишенькові
гроші, впливає на покупки батьків, а в майбутньо -
му дорослому житті витратить уже зароблені
гроші на улюблені бренди. Дослідження амери-
канського Національного інституту сім'ї та мас -
медіа показало, що в середньому американський
малюк бачить 40 000 рекламних роликів на рік, а
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трирічні діти вже впізнають логотипи брендів.
Існують спеціалізовані агентства дитячого марке-
тингу (одне з перших на пострадянському просто-
рі — агентство «КідсМаркет Консалтинг» в Украї -
ні). Вони проводять опитування дітей віком від 4
до 18 років. В одному з останніх опитувань до -
слідники з’ясували, наприклад, що половина дітей
(48 %) мають у себе в кімнаті свій телевізор і
можуть дивитися ті ТБ-канали й передачі, які
хочуть. Інформацію про нові продукти, рекламні
акції, прем’єри фільмів та мультфільмів діти
намагаються отримувати з реклами по телевізору
(84 %) [3].

Щорічно компанії витрачають близько 20 млрд
доларів на маркетинг, спрямований на дітей [4].

Описувана аудиторія є ласим шматочком у
медійному просторі, зокрема в рекламній площи-
ні. До того ж чимало виробників та розробників
давно зрозуміли, що дитяча аудиторія — одна з
найбільш вдячних і відданих «споживачів», гото-
вих до будь-яких експериментів; діти відкриті
через особливість «накопичення та збирання» (в
різному віці по-різному), і їм не треба відвикати
від старого устрою, аби почати працювати з новим
форматом чи технологією. 

Саме тому так важливо іноді звертати увагу на
те, що захоплює молодий розум тепер, аби зрозу-
міти, що ж нас чекає в майбутньому. 

Цим і зайнялася дослідницька група «The
Kaiser Family Foundation». Група провела бесіди у
понад 2 000 родинах, цікавлячись звичками дітей
у віці від 8 до 18 років, пов'язаними з новими тех-
нологіями та медіа. Дослідження підтвердило той
факт, що сучасні діти використовують медіа знач-
но частіше й активніше, ніж їхні батьки. Цікаво
те, що в один і той самий час діти здатні сприйма-
ти одразу кілька потоків інформації, що робить їх
ще більш привабливою аудиторією як для ЗМІ,
так і для соціальних сервісів. А дані опитування
компанії «КОМКОН-Медіа» (Synovate Comcon)
під твердили також, що чим дитина молодша, тим
охочіше вона дивиться рекламу [2].

Як зазначають психологи, з усіх методів психо-
логічного впливу реклами найбільше впливають на
дітей зараження, наслідування і навіювання [5].

Рекламні потоки, спрямовані на дитячу аудито-
рію, тісно пов’язані з психологічним віковим поді-
лом, тому на це варто зважати. Існують вікові
етапи росту та розвитку (відповідного сприйнят-
тя) дитини, що мають свої особливості.

Для кожної вікової групи — різні пріоритети, і,
відповідно, повинні використовуватися різні кана-
ли комунікацій та методи привернення уваги до
товару.

Нас цікавлять усі етапи розвитку, оскільки
кожному з них відповідають окремі образно-
системні набори, однак молодші групи становлять
великий інтерес через вищезазначені причини —

саме на цьому віковому відтинку формуються
фундаментальні опорно-емоційні системи, що вже
потім несуть у собі «кодовану» систему понять та
емоційно-смислове навантаження. 

Етап «дитинства» можна вважати го ловним у
формуванні рис характеру і стереотипів поведінки
людини. Це водночас і найнебезпечніший вік що до
формування перших опорних систем, котрі, мов
цеглинки, вкладаються у світосприйнятті дитини.

Отже, розроблено безліч підходів до поділу на
вікові групи за різними критеріями (за психоло-
гічними, фізіологічними, соціальними категорія-
ми), у цьому разі ми акцентуємо увагу на таких
етапах розвитку:

1. Від народження до 3-х років (розвиток слов-
никового запасу дитини, звичок, формування
характеру). 

Реклама починає впливати на малюка приблиз-
но з 9 місяців, у цьому віці дитя ще не може фік-
сувати увагу тривалий час на якомусь об'єкті.
Однак рекламні ролики транслюються всього
20—30 се кунд (порівнюючи навіть з дуже коротки-
ми мультфільмами, це значно менше). Оскільки
змінюється картинка, то й увага перемикається, і
дитина не втомлюється від реклами, а навпаки —
динамічність, кольоровість, звукова палітра її
приваблюють. 

Американський соціолог Дж. Шор пише, що
«звичайна американська дитина занурена в ринок,
який пригнічує весь людський досвід. Однорічний
малюк уже дивиться программу «Телепузики» і
споживає харч спонсорів цього серіалу Burger
King і McDonald's. Півторарічні діти впізнають
логотипи відомих брендів, а до дворічного віку
вже просять купити їм товари цих марок [3].

Доведено, що в ранньому віці дитина сприймає
світ усім своїм єством. Однак у світі медіапро -
дуктів цей процес унеможливлюється (дитині
необхідно для свого розвитку багато чого помаца-
ти і скуштувати на смак. Вдивляючись у те, що
відбувається на тому ж телеекрані (для прикла-
ду), малюк ні до чого там  доторкнутися чи скуш-
тувати не може і ввійти в цей простір також. До
того ж доросла людина сприймає приміщення та
зображення в ТБ як дві реальності (екран моніто-
ра тощо), а дитина — як одну, тобто тілесний
досвід пізнання навколишнього світу для завжди
допитливих дітей вимикається. За рахунок цього і
відбувається гальмування [6].

2. Від 3 до 6 років — розрізнення реальності та
фантазії. 

Діти віком до семи років візуально дуже
зо рієн  товані, їх можуть злякати окремі зображен-
ня: образи гротескних істот із жанру фентезі чи
тварин, які поводяться загрозливо або міняють
свою форму. Ці персонажі дуже схожі на страшні
фантазії, легко переміщуються у таємний дитячий
«паралельний світ». Зображення тварин і дітей,
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що піддаються фізичній загрозі або насильству,
теж здатні сильно вразити малу дитину [1].

У цей період у малят розвивається наочно-
образне мислення (один із видів мислення поряд з
наочно-дієвим і поняттєвим).

У простій формі наочно-образне мислення ви -
никає переважно у дошкільнят, тобто у віці
чотирьох-семи років. Зв'язок мислення з практич-
ними діями у них хоч і зберігається, але не є
таким тісним. У процесі аналізу і синтезу пізнава-
ного об'єкта дитина не доконче мусить помацати
руками предмет, що зацікавив. Одначе в будь-
якому випадку треба чітко сприймати і наочно
представляти цей об'єкт. Інакше кажучи, дошкіль-
нята мислять лише наочними образами і ще не
володіють поняттями [7].

Відсутність у дошкільнят сприймання понять
чітко виявилася в експериментах швейцарського
психолога Ж. Піаже [5].

Також він наголошував, що з другого року
життя і до семи років дитина сприймає світ через
образи, зосереджуючись на теперіш ньому моменті
[8]. Це так звана стадія доопераціонального
уявлення; поняття на цій стадії образні й конкрет-
ні, вони не належать ні до індивідуальних об'єк-
тів, ні до класу речей. Тобто дитині до 6—7 років
важко розрізняти реальність і свої враження про
неї, вона не може визначати, що є вигадка, а що
реальність у медіапродукції [1]. У такому віці діти
сприймають рекламу як своєрідну відеоказку,
відеоміф, пов'язаний не з інформацією про кон-
кретний товар, а з тим контекстом, що містить у
собі сюжет. Вони «всотують» картинку, в якій
поміщений товар, з міфологічним ореолом навко-
ло рекламованого об'єкта. 

3. У віці 7—10 років погляди на світ у дітей змі-
нюються під впливом школи, зокрема 8—9 років —
етап розуміння медіареальності (відрізняють фан-
тастику від реальності) [1].

4. У 10—12-річних дітей розвиваються пізна-
вальні здібності, але провідною діяльністю зали-
шається гра; активне спілкування з однолітками.

5. Вік від 12 до 16 років — це пошук індивіду-
ального стилю.

Ефект впливу на дитячу аудиторію посилюється
наявністю сенсорних компонентів у відеоро лику:
музики, кольору, фону тощо. Ці елементи сприй-
маються дітьми трохи інакше, ніж дорослими: діти
знаходять «свій гумор» у рекламному сюжеті [9].
Психологічні налаштування в рекламі, призначеній
для дітей, відповідають кільком ви могам, насампе-
ред вони допомагають маляті сприйняти товар через
спосіб ідентифікації себе з образними мотивами про-
понованого «картинкового світу». Крім візуально та
аудіо насиченої програми, діти виокремлюють еле-
менти, на які дорослі не звертають уваги, як,
наприклад, ототожнення тварини з людиною через
ідентифікацію себе з ге роєм-твариною. 

Головним є образ живої істоти — персонаж, узя-
тий з казки, мультика чи створений спеціально
для окремого бренда. Для налагодження комуні-
каційного зв’язку всі вони мають бути зрозуміли-
ми та близькими дитячому сприйняттю.
Важливими є:

форма. Вітаміни у вигляді ведмежати «Вед -
межуйки», печиво у формі звірят тощо;

іграшковість. Кіндер-сюрприз (Kinder Sor -
presa), новорічні подарунки в іграшкових пакун-
ках (цукерки у м’якій іграшці або у книжці-іграш-
ці, наприклад, «Зимова казка» ви дав ництва
«Конті» — наповнена цукерками невеличка казка
під «розкладним» зображенням сюжету);

герой. Ключовий етап у розробці продукту для
дітей — створення героя. На цьому пункті варто зосе-
редитися, оскільки часто лояльність дитини викли-
кає не стільки сам продукт, скільки герой. Для під-
літків герой уже не такий важливий. Для дітей
решти вікових категорій герой необхідний. Одна з
головних вимог до героя — антропоморфність. Якщо
герой не схожий на людину, він не буде викликати
в дитини емоційної прихильності [9].

Агентство Kids Market Consulting проводило
тестування персонажа, схожого на колобка.
Тестовані діти неодмінно домальовували йому
ніжки-ручки для того, щоб він хоч чимось був схо-
жий на чоловічка і, таким чином, став для них
зрозумілий [1]. Тільки в такому разі вони могли
налагоджувати з об'єктом необхідний для комуні-
кації емоційний зв'язок. 

Він може бути або створений штучно — напій
«Живчик», де головним героєм є усміхнене яблу-
ко, що має руки, ноги (на них кеди), та звертаєть-
ся до дитини (і до батьків — «Смакуйте з кори-
стю» — широка цільова аудиторія), або ж герой —
уже відомий, улюблений персонаж (серія для дів-
чаток «Діснеївська принцеса»).

Безперечно, реклама, адресована безпосеред-
ньо дітям, — це лише крапля в тому рекламному
морі, що вирує довкола нас. Однак діти постійно
бачать і рекламу для дорослих. Обмежити чи за -
крити доступ рекламного потоку практично не -
можливо [10]. Проте існують як перевірчі (жорст-
кі, заборонні та рекомендаційні) заходи (в усіх
країнах Європи діють щонайменше 50 законів, які
обмежують рекламу для дітей), так і освітні при-
йоми, спрямовані на навчання та орієнтування
дітей у світі, що створюють медіа. Звісно ж, не
можна не брати до уваги й позитивного впливу
ЗМІ, оскільки певною мірою вони мають функцію
«по мічника» на всіх етапах розвитку дитини:
використання медіа має ресурс компанійськості,
відвертає від буденності, допомагає навчатися (в
широкому сенсі слова), заповненює час та роз-
слабляє. При «вихованні та обмеженні» дитини,
коли їй забороняють взаємодіяти зі ЗМІ, варто
зважати на ці чинники (це завдання медіаосвіти).  
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Baran Ella. The role of image in media socialization: characteristics and specificity in advertising for children.
In the article the role and influence of media product on formation of imaginal system of  constructions in the

context of media socialization of a child are highlighted. It analyzes the forms of children's perceptions of imaginal blocks
in advertising plane depending on the age category.

Keywords: media socialization, image, advertising for children, media impact, children's brands.

Баран Е. A. Роль образа в медиасоцилизации: особенности и спицифика использования в рекламе для детей.
Рассмотрена роль и влияние медиапродукта на формирование опорно-образной системы конструкций в контекс-

те медиасоциализации ребенка. Исследованы формы детского восприятия образных блоков в рекламной плоскости
в зависимости от возрастной категории.

Ключевые слова: медиасоциализация, образ, реклама для детей, влияние медиа, детские бренды.



а нинішньому етапі розвитку людини су -
спільні відносини стали невід’ємним атрибу-

том і середовищем її життя. Глобалізація як тен-
денція розвитку суспільних відносин уже стала
класичним явищем, що поширилося в планетарних
масштабах і охопило всі сфери життєдіяльності
особистості ХХІ ст. Сьогодні науковці говорять
радше про протилежні процеси — глокалізацію та
індивідуалізацію, які пов’язані перш за все з роз-
витком комунікативістики, і водночас — про меді-
аглобалізацію як новітню тенденцію розвитку
інформаційного суспільства. Саме тому тема стат-
ті є актуальною, а її мета — розглянути теоретич-
ні підвалини медіаглобалізації у процесі станов-
лення сучасного суспільства знань. 

Перш ніж зупинитися власне на явищі медіа -
глобалізації, коротко охарактеризуємо тип су -
спільства, в якому виникло це поняття. 

Визначення сучасного суспільства та місце
медіа в ньому. Про інформаційне суспільство вже
сказано та написано доволі багато як закордон -
ними, так і вітчизняними вченими: соціологами,
культурологами, антропологами, фахівцями в га -
лузі медіа та комунікацій. Дослідження різних
підходів до розуміння сутності постіндустріально-
го інформаційного суспільства було проведено
закордонними вченими: Р. Айрісом, Д. Беллом,
З. Бжезинським, Дж. Гелбрейтом, У. Дайзардом,
П. Дракером, М. Кастельсом, М. Маклюеном,
Е. Тоффлером, Т. Стоуньєром та ін. 

Поняття «інформаційне суспільство» з’явило-
ся у 60-х рр. Нарівні з ним, аби якнайточніше оха-
рактеризувати зміни в суспільній свідомості,
існують такі терміни, як «технотронне суспіль-
ство», «мережеве суспільство» [1], «суспільство
знання» [2], «постіндустріальне суспільство»,
«пізній модернізм» [3], «глобальне громадянське
суспільство» [4] та ін.

Усі сучасні суспільні зміни пов’язані, головним
чином, із двома явищами: технологічним прогре-
сом (розвиток супутникового зв’язку і безпровід-
ної телефонії, комп’ютерних мереж та інтернету) і
змінами в геополітичній ситуації (розпад Радян -
ського Союзу, утворення Європейського Союзу,
міжнаціональні та етнічні конфлікти, глобальна
нерівність). Свого часу існували прогнози стосов-

но широкого поширення технополісів і глобальних
інформаційних селищ, тобто реального втілення в
життя ідей «третьої хвилі» Е. Тоффлера. З другого
боку, з’являлися ті, хто висловлював серйозні сум-
ніви щодо реальності інформаційного суспільства, у
технологічній основі якого лежить мережева логіка.
Наприклад, російські математики доводили, що
сучасні комп’ютери, основані на «класичній» дво-
значній логіці та бінарній інформатиці, не лише
перешкоджають становленню інтелекту, а й викрив-
ляють бачення людиною дійсності. Американський
журналіст Т. Оппенгей мер у своїй книжці «Мере хт -
ливий розум» [5] писав про згубний вплив сучасної
комп’ютеризації на навчальний процес і систему
освіти загалом, закликаючи рятувати освіту й
повернутися до безкомп’ютерних методів.

За твердженням Ф. Уебстера, поява «нового су -
спільства», яке не всі називають інформаційним,
визнаючи, проте, його відмінність від попередніх
структур, була спричинена «розгортанням ме реж
інформаційних потоків, забезпечених інформацій-
но-комунікативними технологіями» [6, с. 133]. 

Глобальне інформаційне суспільство, на думку
А. Чернова, — це суспільство знань, що форму-
ється внаслідок нової глобальної соціальної рево-
люції, основою якої є вибуховий розвиток і кон-
вергенція інформаційних та телекомунікативних
технологій, необмежений доступ до інформації і
вміння з нею працювати [7].

Російська дослідниця комунікативістики Л. Зем -
лянова пропонує гібридне конкретизоване визна-
чення нового суспільства — «інформаційно-кому-
нікативне суспільство знань» [8, с. 68]. До того
ж учена зауважує, що нерідко слово «суспіль-
ство» використовують у множині, що відображає
закладену в цю дефініцію ідею про багатоманіт-
ність національно-культурної специфіки, яка має
зберігатися в інформаційно-комунікативних сус-
пільствах знань. Усе це не суперечить, на думку
вченої, об’єднавчим процесам глобалізації та
інтеграції, які закономірно посилюються в сучас-
ному су спільному житті світу і його високотехно-
логічній медіасфері. Крім того, вчена говорить і
про глобальне громадянське суспільство, яке
«виникає в умовах переходу до інформаційного
суспільства, де відповідальність усіх користувачів
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інформаційними супермагістралями повинна поси-
люватися і проявлятися в межах національних
держав і на міжнародному рівні» [8, с. 142].

Ще одна російська дослідниця М. Павликова
виокремлює п’ять складових потоків медіаглобалі-
зації сучасного суспільства:

етнографічний: переміщення людей, вклю-
чаючи туристів, іммігрантів;

фінансовий: рух капіталу, робота товарних і
сировинних бірж;

ідеологічний: значне поширення ідей і полі-
тичних ідеологій (наприклад, «Грін Піс» (англ.
Green Peace) — світовий рух захисту навколишньо -
го середовища);

медіапотік: поява величезної кількості засо-
бів масової інформації, доступних за допомогою
комп’ютерних технологій;

технологічний: упровадження розроблених
технологій у різні культури та їх поширення по
всій земній кулі [9, с. 90—91]. 

Більшість вітчизняних учених присвятили свої
праці розглядові теорії інформаційного суспіль-
ства. Серед них — В. Бебик, Г. Почепцов, О. Гри -
цен ко, О. Ваганова, О. Гресько, І. Пиголенко та
ін. Наприклад, О. Гриценко зазначає, що термін
«інформаційне суспільство» був використаний в
Японії у 1966 р. у доповіді групи з наукових, тех-
нічних і економічних досліджень. У ній стверджу-
валося, що інформаційне суспільство є суспіль-
ством, в якому вдосталь високоякісної інформації,
а також є всі необхідні кошти для її розподілу. «У
той період на Заході вважалося, що основою фор -
мування інформаційного суспільства є розвиток
обчислювальної інформаційної техніки; інформа-
ція набуває глобального характеру, на рух інфор-
маційних потоків уже істотно не впливають дер-
жавні кордони і різні бар’єри; спроби обмежити
вільне поширення інформації шкодять тій стороні,
яка прагне внести такого роду обмеження; <…>
йде процес формування нових трудових ресурсів
за рахунок збільшення кількості зайнятих в
інформаційній індустрії», — зауважує О. Гриценко
[10, c. 13]. 

Дослідник В. Бебик пропонує таке визначення:
«Інформаційне суспільство — суспільство, в якому
накопичення й обробка інформації та виробництво
продукту є основною рушійною силою науково-
технічного, соціально-економічного і культурно-
освітнього прогресу» [11, с. 132].

Загалом визначення цього феномена, на погляд
українського вченого І. Пиголенка, можна звести
до того, що «інформаційне суспільство — це сус-
пільство, що базується на інформації, де інформа-
ція, знання та новітні технології, які забезпечують
інформаційну революцію, виступають основними
характеристиками нового су спільства, яке ради-
кально відрізняється від попереднього етапу роз-
витку цивілізації» [12, с. 35].

Всеукраїнський фонд «Інформаційне суспіль-
ство України» дає таке визначення: «Інформа -
ційне суспільство — це суспільство, в якому всі
можливості сучасної цивілізації використовуються
на благо конкретної людини, у якому вона макси-
мально розкривається і цілком реалізує себе.
Інформаційне суспільство — це суспільство, наці-
лене на впровадження, обмін і генерацію нових
ідей і знань — головного національного капіталу,
основи стабільного розвитку держави; це суспіль-
ство, у якому високий рівень технологічного роз-
витку органічно поєднується з принципами людя-
ності, гуманізму, відкритості і відповідальності
всіх його членів» [13].

Указуючи на визначальну роль інформації в
сучасному світі, Г. Почепцов уважає, що робота з
інформацією/знаннями стала однією із виробничих
сил суспільства. Учений говорить про загрози, що
несе з собою величезна кількість інформа ції/знань
у світі, — про проблему інформаційних воєн, інфор-
маційно-психологічного маніпулювання тощо. З по -
зиції дослідника, концепції інформаційного суспіль-
ства цікаві тим, що «миттєво проникають до масової
свідомості, хоч і створюються, перш за все, з розра-
хунку на спеціалістів» [4, с. 31]. 

Погоджуючись із думкою вітчизняної дослід -
ниці О. Ваганової, зазначимо, що «нині відбува-
ється якісний перехід до інформаційного суспіль-
ства, для котрого властиві розвиток інформацій-
них та комунікаційних технологій, транскордон-
них каналів комунікації, медіатизація суспільного
життя» [15, с. 6]. Загалом, враховуючи безліч
характеристик сучасного стану людства й способів
його комунікації, вважаємо: не викликає сумнівів
те, що інформаційне суспільство безпосередньо
по в’язане з глобалізацією. 

Медіаглобалізаційні реалії сучасного суспіль-
ства. Як зазначають дослідники, термін «глобалі-
зація» (з англ. global — світовий, усесвітній) епі-
зодично вживався з кінця 60-х рр. ХХ ст. У науку
його ввели теоретики Римського клубу Е. Ласло,
Д. Медоуз, М. Месарович, А. Печчеї. Вони вва-
жаються засновниками концепції глобалізму, яка
перетворилася на метатеорію. Уперше в центр
концептуальних побудов цей термін увів у 1981 р.
американський соціолог Дж. Маклін. У 1983 р.
Р. Робертсон вводить поняття «globality» у назву
однієї зі своїх статей і дає детальне трактування
терміна «globalization», а у 1992 р. викладає основ-
ні ідеї своєї концепції у спеціальному дослідженні.
Глобалізація детермінується не лише з огляду на
свій функціональний потенціал, а як явище світо -
глядне, ідеологічне. Саме у 90-х рр. ХХ ст. воно
набуває всесвітнього характеру [6, с. 11].

У комунікативістиці глобалізація є процесом
розповсюдження інформаційних матеріалів, засо-
бів і систем у транснаціональних масштабах. Вона
стала об’єктом детального і різнобічного вивчення.
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Частина дослідників пов’язують з глобалізацією
можливості подальшого прогресу в галузі культу-
ри й мирної співпраці в умовах шаленого розвит-
ку інформаційного суспільства. Проте є й
достатньо велика когорта критиків глобалізації
мас-медіа, що дотримуються позиції захисту
національних культурних традицій від ескалації
західної (перш за все американської) масової
інформаційної продукції. Вони вважають, що гло-
балізація інформації призводить до неминучого
нівелювання самобутності різних культур і підпо-
рядкування мас-медіа не гуманітарним, а комер-
ційним цілям, що, своєю чергою, сприяє транскор-
донній ескалації стандартизованих новинних
сюжетів і розважальних програм. Підходи до цих
явищ глобалізованої медіакультури та їх оцінки є
неоднаковими, а це ще раз підтверджує актуаль-
ність вивчення й обговорення всіх пов’язаних із
ними проблем. 

Тенденції глобалізаційних процесів охоплюють
найважливіші сфери буття. Безперечно, соціальна
комунікація належить до стратегічних складових
частин розвитку цивілізацій, адже стосується кож-
ного суспільного суб’єкта. Професор Воронезько -
го державного університету (Російська Федера -
ція) В. Хо рольський зазначає: «Вивчення медіаг-
лобалізації почалося відносно недавно, незважаю-
чи на стрімкий потік праць про глобалізаційні
процеси в економіці і культурі. Глобалізація засо-
бів масової інформації, свідок і «співавтор» кри -
зи, яку людство переживає в наші дні, стала те -
мою журналістики вже у середині ХХ ст., але си -
стемно вивчати її в контексті еволюції самих гло-
балізованих ЗМІ медіакритики і теоретики Заходу
почали лише у 1980—1990-х рр.» [17, с. 230].

Приміром, іспанський учений М. Кастельс,
аналізуючи особливості «інформаціональної» епо -
хи, вказав на соціальні суперечності інформацій-
ного су спільства: велика кількість у мас-медіа різ-
номанітних відомостей про світ і водночас очевид-
не зростання кількості дезінформованих грома-
дян; прагнення до точності й неупередженості і
падіння довіри до ЗМІ; здешевлення медіапродук-
ту й одночасно його катастрофічна нестача в бід-
них регіонах планети [18].

Близькими до західної моделі медійної глобалі-
зації є ідеї німецького соціолога Н. Лумана, особ-
ливо ті, що стосуються висвітлення світових подій
у новинах. Його комунікативна модель суспіль-
ства універсальна і багатобічна. У своєму до -
слідженні «Реальність мас-медіа» він вказує на
гло бальні закономірності функціонування засобів
масової комунікації у світі глобальної конкурен-
ції. Н. Луман, як і канадець М. Маклюен, упевне-
ний, що телебачення стало не просто головним
джерелом новин для всіх жителів планети, а й
«творцем» душ, духовним наставником поколінь.
Він уважав, що форму телеінформування визна-

чає мозаїчний, фрагментарний характер телемов-
лення, тому і сприйняття мозаїчне, а глядач, ніби
художник, збирає образи з набору точок [19]. На
нашу думку, висловлені погляди нині можна реф-
лектувати і на роль інтернету як засобу масової
комунікації, що активно переймає провідні позиції
в медіасфері. 

Американський дослідник Д. Міллер цитує та -
кий підхід до визначення ролі й місця медіа в сучас-
ному суспільстві, висловлений багатьма його коле-
гами: «Класична ліберальна теорія говорить про те,
що ЗМІ забезпечують спеціальний суспільний про-
стір, в якому люди обмінюються інформацією, і су -
спільство у такий спосіб пізнає саме себе. Ця теорія,
крім того, визнає, що вільні медіа виконують роль
свого роду сторожового собаки, що знаходиться на
сторожі громадської свободи від можливих посягань
на неї з боку держави; а конкурентна боротьба за
місце у цьому просторі, як і боротьба за політичну
владу, врешті-решт призводить до того, що у медіа
завжди чутне багатоголосся, що мовить від імені
найрізноманітніших груп населення» [20, с. 83].

Світова фінансово-економічна криза останніх
років наклала свій відбиток на життя всього люд-
ства. Журналістика теж переживає кризу змісту в
умовах швидкозмінного світу. Одночасно розгор-
тається криза журналістики як такої та всієї
сфери медіа. За словами російського професора
Я. Засурського, «розвивається так званий дуалізм
засобів масової інформації: всі ЗМІ — газети, жур-
нали, радіо, телебачення — виходять у двох
фор матах, традиційному (паперовому, звуковому,
аудіо візуальному) та у вигляді цифрових сторінок
в інтернеті. І в цьому плані можна сказати, що вся
система масової інформації та комунікації дуалі-
стична» [21, с. 9]. Система медіа існує у двох
вимірах, що примушує осмислити журналістику,
те, як в умовах кризи в самій системі комунікацій
дедалі більшу роль відіграє міжособистісна кому-
нікація на рівні мобільної телефонії та інтернету. 

Завдяки розвитку інформаційно-комунікатив-
них технологій розширюється діапазон функцій
засобів масової комунікації. Водночас змінюється
характер поширення журналістського контенту:
дедалі частіше відбувається дублювання змісту
традиційних медіа на інернет-сайтах. Конверген -
ція набуває нового характеру, об’єднуючи різні
мас-медіа в цифри, надаючи їм нових ознак.
Наприклад, 29 жовтня 2008 р. головний редактор
газети «Крізчен сайєнс монітор» (англ. Christian
Science Monitor), яка видається з 1908 р. у Бос -
тоні, оголосив про зупинення випуску паперового
варіанта газети й про її перехід у щоденний
онлайн-формат; у друкованому ж вигляді видання
буде виходити як щотижневий журнал. Цей факт
свідчить про серйозні зміни в друкованій періо-
дичній пресі й про новий порядок денний не лише
в США, а й в усьому світі.
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В Україні теж з’являються праці, в яких
досліджується проблематика медіаглобалізації,
хоча монографій, близьких за рівнем до книжок
Н. Лумана, М. Кастельса, М. Маклюена, Е. Тоф -
лера, вітчизняна наукова думка ще не виробила, а
західний досвід у цій сфері важко переоцінити.
Гіпермонополізація і фінансиалізація медіа стали
чинниками всесвітньої історії саме завдяки За -
ходу. Українськими вченими, чиї дослідження
певним чином стосуються цих питань, є В. Іванов,
В. Бе бик, О. Мелещенко, О. Зернецька, О. Гри -
цен ко, Б. Потятиник, Т. Петрів, Т. Лильо, І. Слі -
саренко, О. Ваганова, О. Гресько та ін. 

Вагомий внесок у вітчизняні дослідження
медіа глобалізації зробив професор В. Бебик, який
вважає, що генеза й феномен глобалізації ще не
зовсім зрозумілі ні пересічним громадянам, ні нау-
ковцям. З одного боку, глобалізація — це певною
мірою віртуальний феномен (економічний, полі-
тичний, лінгвістичний), а з другого — реальність,
об’єктивний історичний процес, який учений про-
понує розглядати «від часу створення держав як
таких поза просторовими і часовими межами, а
не як феномен виключно кінця ХХ — початку
ХХІ століття» [11, с. 111]. Тож «глобалізація
нині стала чи не найважливішою тенденцією
сучасного світу, а її основу склала інтеграція
інформаційно-комунікативних систем» [22, с. 23]. 

Інший дослідник Т. Лильо найпоширенішим
визначенням глобалізації вважає таке: «Тенден ція,
що заявила про себе на зламі ХХ—ХХІ ст. — під час
формування загальнопланетарного економічного,
наукового, інформаційного простору, розвитку
засад «глобального мислення», формування й роз-
витку інформаційного суспільства» [16, с. 13—14].
Він подає основні характеристики глобалізації з
огляду на їх виклик національним цінностям:

світ стає гомогеннішим. Відмінності між
людьми зникають;

час і простір ущільнюються. Наші уявлення
про географічний простір і хронологічний час
спростовують швидкість сучасних комунікацій;

з’явилася глобальна політика з транснаціо-
нальними рухами соціального й політичного
характеру, повноваження суб’єктів об’єднання
зміщуються від національних держав до субдер-
жав, транснаціональних та інтернаціональних
інституцій [16]. 

Отож, назріла потреба не лише зрозуміти й
осмислити місце системи сучасних медіа, причини
кризових явищ у ній, а й побачити, з одного боку,
вихід із цієї кризи, появу нових видів масової
комунікації, а з другого — посилення фрагментації
масової комунікації і зростання ролі міжособистіс-
ної, індивідуалізованої комунікації. Розвиток
інформаційно-комунікативних технологій сприяє
прискоренню обробки й дистрибуції інформації.
Сьогодні з’являються нові чинники: поряд із тра-

диційними засобами доставки контенту — газетами,
радіо, телебаченням — розвиваються нові техноло-
гії: мультимедійні сайти і портали, які стають важ-
ливою частиною системи зберігання, збирання,
поширення й аналізу інформації й виконують
частину тих функцій, які були притаманні тради-
ційним засобам масової інформації. Це відображає
кризу останніх, але водночас свідчить про появу
нових видів масової комунікації, що має синерге-
тичний характер, даючи змогу поєднувати перева-
ги різних видів комунікації. 
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волюція інформаційних технологій не тільки
дала ЗМІ й суспільству величезні можливо-

сті для розвитку, а й створила ризики, які поки
що не вдається повністю подолати. Абсолютно
непомітно за останні п’ять років взаємодія засобів
масової інформації та суспільства перейшла з
одноканального середовища, коли ЗМІ виступали
в ролі ментора, доводячи свою точку зору до ауди-
торії, у багатоканальне середовище, де всі стали
рівноправними мовцями.

Швидкість створення контенту, його переда -
ча аудиторії, сприйняття аудиторією і відповідь
ауди торії зростають невпинно [1]. Ще 10 років
тому реакція ЗМІ на подію вимірювалася година-
ми, нещодавно — десятками хвилин, нині — хвили-
нами, а вже скоро це будуть секунди. 

Нині найбільш соціально активна частина ауди-
торії «живе» у всесвітній павутині, а не в тради-
ційних медіа — друкованих виданнях, радіо, теле-
баченні. Тому перехід у цифровий формат є неми-
нучим. Цей процес може повністю завершитися
вже до кінця цього десятиріччя [2].

Тенденція дигіталізації зачепила більшість су -
часних ЗМІ. Рухаючись у цьому напрямі, ме діа
повинні адаптувати свій контент під онлайн-сере-
довище, при цьому потрібно намагатися поширю-
вати його на всі можливі платформи.

За словами К. Доктора [2], необхідно дотриму-
ватися концепції «п’яти екранів» — контент пови-
нен поширюватись на ноутбуках чи десктопах,
сматрфонах, планшетах, телевізорах з виходом у
мережу, мультимедійних пристроях в автомобілях
[2]. Цю саму ідею підтримав американський медіа-
експерт, віце-президент The Boston Globe Джеф
Моріарті. На його думку, в різний час доби одні
й ті самі люди надають перевагу отриманню
інформації з екрана персонального комп’ютера,
смартфона, інтернет-телевізора тощо. Наприклад,
пік використання планшетів спостерігається у
вечірній час, комп’ютерів — у робочий, а динаміка
використання смартфонів відносно стабільна впро-
довж доби [2]. Завдання медіа в цій ситуації —

забезпечити комфортне сприйняття інформації з
дисплея будь-якого форм-фактора. Інтерактивний
контент повинен відповідати розмірам екрана й
умовам, в яких перебуває користувач — біля ком -
п’ютера, в автомобілі чи біля телевізора [3]. 

Сьогодні існує п’ять трендів, яких необхідно
дотримуватися мас-медіа для того, щоб бути при-
вабливими та інтуїтивно зрозумілими для користу-
вачів [4]:

1. Виданням слід дбати не про збільшення кіль-
кості переглянутих веб-сторінок, а про регулярність
перегляду. Приміром, від третини до половини
переглянутих сторінок припадає лише на 10 % чита-
чів. Тому потрібно залучати ключових користува-
чів, які постійно переглядають сторінки видання.

2. ЗМІ мають більше уваги приділяти мобіль-
ним пристроям. Дослідження в США показали,
що завдяки смартфонам люди стали щоденно чита-
ти новини на 13 хвилин довше. А частка перегля-
ду новин на мобільних пристроях за останні роки
зросла від 2 % до 20 %. Читання цифрових видань
спонукає до купівлі паперових. Саме користувачі
мобільних пристроїв останнім часом стали частіше
купувати звичні газети та журнали [5].
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Практика роботи з соціальними медіа 
(на прикладі газети Aftonbladet, Швеція)

У статті розглянуто питання розвитку соціальних медіа на прикладі популярного шведського таблоїда, про-
аналізовано досвід роботи шведських і європейських ЗМІ та особливості роботи редакції мережевого видання,
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Рисунок 1.
Особливості доступу населення 
до інтернету у Швеції та у світі



3. Контент має бути змістовним і цікавити
користувача, тоді він буде платити за нього. За
останніми прогнозами до 2014 р. частка платного
контенту істотно збільшиться.

4. Медіа не повинні забувати про співпрацю з
ключовими гравцями інтернет-ринку — компанія-
ми  Google, Apple, Facebook, Amazon, які контро-
люють аудиторію, дистрибуцію контенту й мобіль-
ні пристрої.

5. І найголовніше, ЗМІ повинні активно спів-
працювати з соціальними мережами. Соціальні ме -
режі вже змінили способи спілкування людей,
також вони змінять методи взаємодії між ЗМІ та
їхніми читачами.

Уже сьогодні багато медіаекспертів уважають,
що соціальні мережі здатні відігравати роль но -
винних сайтів, а користувачі будуть читати новини
безпосередньо в соцмережах, а не на сайтах ЗМІ.
За словами директора німецького інформагентства
DPA-infocom Майнольфа Еллерса, дедалі більше
трафіку на сайти ЗМІ приходить із Facebook, а не
за пошуком у Google [6]. Це нова тенденція, і буде
дуже цікаво спостерігати за її еволюцією.

Останні 15 років основним напрямом розвитку
інтернету було безперервне збільшення обсягів
накопичуваних даних. Однак нині фокус змістив-
ся на відбір важливої та достовірної інформації.
Соціальний складник відіграє в цьому процесі
ключову роль. Новини, що публікуються друзями
в соціальних мережах, більш цікаві споживачам.
Друзі в соціальних мережах стали своєрідним
фільтром, який дає змогу отримати найважливішу
і найпотрібнішу інформацію в тому потоці даних,
які щодня публікуються. Наприклад, близько
60 % американських користувачів знаходять
остан ні новини в соціальних мережах [7].

Сучасні ЗМІ, які хочуть встигати за потребами
користувачів, повинні враховувати цю тенденцію і
використовувати для просування свого контенту
згадані технології.

Для медіа застосування Facebook має три
головні позитивні наслідки [7]:

по-перше, контентні ресурси збільшують за
рахунок соціального складника свою аудиторію й
обсяг трафіку;

по-друге, Facebook дає можливість залучати
користувачів до якісних та цікавих для них дискусій;

по-третє, сторонні ресурси отримують мож-
ливість для глибокого розуміння власної аудито-
рії, необхідного для утримання її уваги.

Незаперечним є той факт, що ЗМІ мають бути
у всесвітній павутині, щоб залучати нову аудито-
рію. Як зазначає начальник відділу просування
інтернет-проектів агентства «РИА-Новости» Да -
р’я Пенчілова, аудиторія шукає інформацію в
соціальних медіа [8]. Тож ЗМІ мають бути там в
зручній і доступній формі. Нові медіа суттєво від-
різняються за розміром і основними характеристи-
ками аудиторії, тому необхідно виробляти підходи
для спілкування з користувачами на різних ресур-
сах, бо ж неможливо використовувати одну й ту
саму ж модель поведінки на всіх сайтах.

На думку Алана Расбриджера, головного ре -
дактора Gardian News & Media, нині лише 4 %
читачів задовольняють інформаційний по пит тіль-
ки за допомогою паперової версії газети.
Тимчасом як впровадження нових форм подання
інформації дає до 40 % зростання аудиторії [9].
Слід зауважити, що кількість інтернет-читачів цієї
газети майже в 15 разів перевищує кількість зви-
чайних [9]. 

Важливо пам’ятати, що аудиторія соціальних
медіа набагато перевищує аудиторію паперових
видань за кількістю читачів та часом життя мате-
ріалу. Тому цей різновид медіа найближчим часом
буде домінувати, створюючи конкуренцію й спо-
нукаючи до розвитку.

Для успішного функціонування мережевих
ЗМІ потрібно дбати про оригінальність змісту,
оскільки, за оцінками фахівців, частка унікальної
інформації в інтернеті ледь перевищує 10 % [10].

Використання сучасних медіаплатформ, на відмі-
ну від соціальних мереж, сприяє формуванню постій-
ної активної аудиторії за рахунок повного застосу-
вання можливостей мультимедійного контенту.

Наступною складовою частиною успішності
мережевого медіа є робота з аудиторією там, де
вона перебуває, наприклад, у соціальних мережах,
за планшетами чи мобільними телефонами.
Спеціальні  інформаційні продукти для двох остан -
ніх дають змогу традиційним ЗМІ підвищувати
свою конкурентоспроможність перед новими медіа.
На думку Фіони Спруйл, редактора нових плат-
форм The New-York Times, у наступні рік-півтора
понад 50 % [11] відвідувань сайтів газет будуть
відбуватися з мобільних телефонів та планшетів, а
не з ноутбуків чи стаціонарних комп’ютерів.

Отже, стрімкий розвиток соціальних медіа
останніми роками спонукає переважну більшість
традиційних ЗМІ звертати увагу на всесвітню па -
вутину з метою збереження або збільшення ауди-
торії, випробування нових підходів до подання
матеріалу, використовувати сучасні технології. Роз -
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Рисунок 2.
Вік користувачів інтернету



ширення платформ для розміщення новин, висока
оперативність оновлення інформації змінюють
стра тегію розвитку сучасної преси, примушують
журналістів опановувати нові технології та методи
роботи з ними.

Однією з найбільш розвинених країн з точки
зору поширення інформаційних технологій, можли-
востей доступу населення до інтернету, кількості
мережевих видань та розвитку соціальних ме реж є
Швеція [12]. Саме в цій країні газета Aftonbladet
[13] однією з перших в Європі заявила про можли-
вість повноцінного існування лише у вигляді мере-
жевого видання [1]. Тобто електронного варіанта
достатньо для економічного роз витку та професійно-
го зростання цього ЗМІ. Aftonbladet є першим
шведським виданням в інтернеті, сайт якого існує з
1996 р., а перша стаття була опублікована в мережі
25 серпня 1994 р. Aftonbladet (укр. Вечірній лис -
ток) — шведський таблоїд, заснований Ларсом
Юханом Єртом у 1830 р. Сьогодні газета позиціонує
себе як незалежна соціал-демократична і найбільша
щоденна газета в Скандинавії (згідно з Tidnings -
statistik AB, швецькою статистичною компанією).
Газетою володіють Шведська конфедерація профспі-
лок та норвезька медіагрупа Schibsted. У 2006 р. у
газети було 1425000 щоденних читачів [14], що при-
близно дорівнює 15 % населення Швеції.

За даними [13; 15] 92,4 % населення Швеції
мають щоденний доступ до інтернету, причому 62
% користуються електронною поштою, 41 % читає
мережеві видання, 39 % присутні та 31 % пише в
соціальних мережах, 25 % слухають музику в
мережі. Загалом 50 % шведського населення про-
водять понад 50 годин на тиждень онлайн (див.
Рис. 1). Це одні з найвищих показників у світі
[15]. Для порівняння: лише 32,7 % населення зем-
ної кулі мають доступ до інтернету. 

Є певні особливості використання мобільних
платформ в Швеції. 50 % користувачів відвідують
всесвітню павутину за допомогою мобільних теле-

фонів, 84 % з них переглядають прогноз погоди,
81 % читає або відправляє пошту, 74 % кори-
стуються засобами навігації, 68 % відвідують соці-
альні мережі. Тобто використання бездротових
технологій має більш цілеспрямований характер.

Вікова структура користувачів інтернету скан-
динавської країни теж дуже широка та розмаїта.
40 % шведів ознайомилися з інтернетом у віці двох
років, 50 % — на рік пізніше. Слід зауважити, що
середній вік користувача всесвітньої павутини 40 з
половиною років (див. Рис. 2).

За словами Даніеля Сведіна (Daniel Swedin)
[16], коментатора (editorial writer) Aftonbladet,
газета зустріла структурні зміни в медіаіндустрії
як лідер шведської преси. Це видання було пер-
шим медіадомом у Швеції, що перейшов від папе-
рового варіанта до онлайн-медіа як у поданні жур-
налістського матеріалу, так і в ринковій стратегії.
Редакція переглянула пріоритети в підході до
цифрових платформ. Неминуча при цьому універ-
салізація репортера, поєднання в одній особі
фахівця, який збирає, обробляє та розміщує мате-
ріал, спричинила скорочення штату ви дання. У
результаті таких організаційних пе рет ворень було
розширено аудиторію газети та збільшено доходи
від реклами. Нині мережевий варіант газети за
дохідністю випереджає паперовий, причому з
серпня 2011 р. до червня 2012 р. обсяги реклам-
них продажів в інтернеті збільшувалися що місяця,
а їх загальне зростання за перше півріччя 2012 р.
становило 9,5 %.

Версія Aftonbladet для мобільних платформ
[17] у рекордні терміни стала одним з основних
джерел новин, особливо ранкових, вечірніх та
уїкенду. У грудні 2012 р. сайт для мобільних гад-
жетів подолав позначку 2 млн 300 тис. унікальних
відвідувачів і посів перше місце в шведському
загальнонаціональному новинному рейтингу KIA-
index [18]. Відбувся вибуховий приріст порівняно
з аналогічним періодом минулого року, величина
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Рисунок 3.
Кількість унікальних відвідувачів та обсяг доходів від реклами мобільної версії Aftonbladet



цього приросту становила 80 %. Більше того, якщо
загальний мережевий трафік видання в 2011 р.
складався на 25 % з трафіку мобільної версії, то в
2012 р. цей показник сягнув 42 %. Одночасно, за
даними згаданого ЗМІ, протягом останніх дванад-
цяти місяців відбулося 300 % збільшення доходів
від розміщення реклами на мобільних платформах
(див. Рис. 3). Можна стверджувати, що бездрото-
ві пристрої є рекламним майданчиком, який роз-
вивається найшвидше та є фінансово зна чущим.

Цікавий контент на всіх платформах є необхід-
ною умовою успіху цифрових медіа. Читачі очі-
кують відеорепортажів у режимі LIVE з усіх знач-
них подій. Формула успіху газети: «Журналіст
Aftonbladet має бути там, де його аудиторія». Мо -
більному та інтернет-телебаченню приділяється най -
більша увага в стратегії розвитку видання. Інший
елемент стратегії — розробка мультиканального
контенту, призначеного для розміщення одночасно
на кількох платформах. Протягом останнього ро -
ку було збільшено наповнення новинами з відео та
звуковим супроводом. Наприклад, прямі трансля-
ції драматичних подій в Осло та Тулузі приверну-
ли увагу численних користувачів за межами Шве -
ції. Репортажі з Норвегії про терориста Брейвика
мали до 7000 коментарів щодня (див. Рис. 4), ма -
теріали з Тулузи обговорювалися в Twitter чи -
тачами з Франції та Іспанії, відоме видання La
Figaro вбудовувало вебкасти від Aftonbladet на
свою сторінку.

Після невдалої спроби створити власну соці-
альну мережу шведський таблоїд зосередився на
роботі в таких популярних спільнотах, як
Facebook і Twitter. Сьогодні на Twitter'і працю-
ють 134 журналісти. Станом на грудень 2012 р.
71117 користувачів вподобали сторінку Afton bla -
det в мережі Facebook. Відповідні дані з Twitter'а:
6577 читачів стежать за публікаціями в цьому
популярному блозі. Редакція вважає за необхідне
через соціальні мережі налагоджувати зв’язок з
тією частиною аудиторії, яка ніколи не купує газе-
ту через її жовтизну. Потрібно реєструватися на

кожному новому со ціальному ресурсі, якщо це
несе додаткові великі витрати.

Одночасно з роботою в соціальних мережах
журналісти ведуть блоги на сайті газети (див.
Рис. 5). Це дає змогу залучити ту частину аудито-
рії, яка зареєстрована в соціальних мережах.

Окремою значною проблемою є проблема робо-
ти з молодіжною аудиторією. Ця проблема вирі-
шується шляхом завчасної ретельної підготовки до
подій у молодіжному житті.

Можна визначити такі напрями розвитку соці-
альних медіа:

соціальні мережі — Social Networks (Facebook);
нішеві мережі — Niche Networks (LinkedIn);
споживацькі — Customer Social Networks

(Google+);
локалізовані — Location (TripAdvisor);
відео — Video (YouTube);
відеоагрегатори — Video Aggregation

(Dailymotion);
документи — Documents (Scribd);
події — Events (Zvents);
музика — Music (Lost.fm);
вікі — Wiki (Wikimapia);
живі транслятори — LiveCasting (Bambuser);
зображення — Pictures (Panoramio);
соціальні закладки — Social Bookmarks

(Digg);
коментар і репутація — Comment&Reputation

(DISQUS);
контент, створений натовпом, — Content

(Newsvine);
блог-платформи — Blog Platforms (Blogger);
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Рисунок 4.
Коментарі до репортажів про терориста Брейвика

Рисунок 5.
Блоги журналістів на сайті Aftonbladet



блоги/комунікатори — Blogs/Conversation
(Google);

блог-спільноти — Blog Communities
(Twitter).

Повне розмаїття соціальних медіа можна по -
бачити на рис. 6.

Робота з аудиторією в соціальних мережах є
одним із головних завдань будь-якого мережевого
медіа. До публікації (розміщення) газети читачі
задають ракурс і тематику матеріалів, після публі-
кації — діляться думками. Завданням журналіста є
збирання всього спектра думок, реакцій, оцінок
аудиторії з метою якнайдовше втримати її на сайті
свого видання. Схему такої роботи на прикладі
видання The Guardian [19] зображено на рис. 7.

Важливо зазначити, що політика редакції в
соціальних медіа, як і в традиційних, визначаєть-
ся керівництвом і засновниками. Водночас соці-
альні медіа демонструють дуже високий рівень
прозорості. 25 % шведських журналістів викори-
стовують онлайн-технології для контакту з чита-

чем. Проте існує й інший погляд: 40 % вважають, що
інтернет-ресурси заважають об’єктивному висвітлен-
ню матеріалу та його незаангажованому сприйняттю.
Зазначимо, що передова стаття Aftonbladet політич-
но забарвлена та ніколи не коментується, на відміну
від інших матеріалів номера газети. 

Традиційно прийнято вважати, що Aftonbladet
дотримується лівих поглядів на противагу своєму
основному конкурентові на ринку шведських ме діа —
виданню Expressen [20]. Передова стаття Afton -
bladet тісно пов’язана з Twitter. Унікальні тексти,
які розміщуються у всесвітній павутині, ніколи не
публікуються на папері або з’являються пізніше.
Велика перевага електронного варіанта полягає в
можливості ширшого використання зображень. До б -
ре відомо, що фото- та відеоматеріали збільшують
аудиторію. Вдале та своєчасне використання зобра-
жень є одним із чинників того, що платна версія
видання має понад 100 тис. передплатників. 

Розглянуті реалії на ринку медіа змусили
редакції висувати нові вимоги до професійного
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Рисунок 6.
Соціальні медіа



журналіста. У першу чергу — це універсальність,
уміння готувати матеріал для розміщення на
багатьох платформах. Сучасний репортер повинен
бути присутнім у широкому колі соціальних медіа,
отримувати інформацію з багатьох джерел. У та -
ких умовах виникає потреба перегляду стандартів
журналістської освіти, метою якої є підготовка
журналістів, що розуміють мову нових платформ,
можуть поєднувати професії і режисера, і продю-
сера, і дизайнера, створюючи сценарії і стиль для
нових медіа.

Відповідаючи на запити сучасної аудиторії,
медіа повинні змінювати не лише майданчики й
канали поширення інформації, а й самі формати.
Наприклад, готувати новини з використанням
інфо графіки для візуалів чи розсилати SMS та
Tweeter-повідомлення для шанувальників новин.
Окрім того, слід враховувати, що частина аудито-
рії прагне бути співучасником створення інформа-
ції. Тому залучення повідомлень громадянських
журналістів є необхідним для підтримання по -
пулярності сучасного медійного ресурсу.
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станнім часом люди стали частіше цікавитися
культурою, історичними досягненнями своїх

націй. Їх дедалі більше починає приваблювати те,
що включає в себе все розумове і моральне, те, що
може наблизити їх до цих абстрактних понять.
Очевидно, що такий інтерес швидше за все викли-
каний тим, що отримувати свою культурну дозу
стало значно легше. Адже в наш час культура, як і
багато інших сфер після розпаду Радянського
Союзу, почала комерціалізуватися. Культура пере-
творюється на товар у сучасному світі. Вона стала
заручником новітніх технологій, які впливають на
всі сфери людської діяльності. Не можна говорити,
що це негативно впливає на її розвиток і кількість
споживачів. Навпаки, це значно збільшує її спожив-
чу аудиторію. На жаль, саме тут кількість починає
домінувати над якістю. 

Західні вчені значно раніше почали висувати свої
теорії про вплив засобів масової інформації на куль-
туру. Одним із перших це питання почав розгляда-
ти В. Беньямін. Він особливо гостро був стурбова-
ний тим, як медіа впливають на художнє мистецтво.
Адже з новітніми технологіями можна було вироби-
ти копію будь-якого твору мистецтва, тим самим
знищуючи ексклюзивність і неповторність тієї чи тієї
роботи. Він вважав, що тепер «знецінюється геніаль-
ність, таїнство мистецтва і вічна цінність». Тепер
культура зовсім інша. Якщо ж раніше вона задо-
вольняла індивідуальні смаки, то тепер, як під кон-
веєр, випускають ту, яка розрахована на маси, запе-
речуючи всяку ексклюзивність. Для такої культури
вже придумали і нову назву «де-арт», що означає
деструктивне мистецтво, тим самим виключаючи її з
різновидів мистецтва. Адже нова культура знищує
всю ту цінність досягнень, яка до цього на -
копичувалася протягом тривалого відрізка часу [1,
с. 303—305]. А. Моль називає механізми такого про-
цесу створенням «уявних музеїв» за допомогою
копій без жодних труднощів [2, с. 270]. 

Т. Адорно і М. Горкгаймер вважали, що культу-
ра в наш час змінила свої ціннісні орієнтири, вона
набула нового вигляду, а саме трансформувалася в
засоби масової інформації і тепер має велику еконо-
мічну і політичну владу, а також чинить ідеологіч-
ний вплив на маси. Г. Шиллер дійшов таких вис-
новків, що з появою ЗМІ люди дійсно стали більше

уваги приділяти культурному розвитку. Врахо -
вуючи те, що людина почала поглинати занадто
багато інформації, це своєю чергою, призвело до
того, що вона зовсім перестала фільтрувати її, а
водночас і розбиратися в ній. У результаті цього
людина почала повністю втрачати індивідуальний
смак. Точ ніше кажучи, став відчутним «зворотний
ефект» [1, с. 88]. 

Телебачення, на думку М. Маклюена, є резуль-
татом появи таких видів мистецтва та явищ, як дії
великих корпорацій, абстрактне ми стецтво, швидке
поширення таблоїдної преси, випуск «тактильних
книг» кишенькового формату. Дея кі дослідники
зараховують до нових видів ми стецтва і рекламу.
М. Маклюен ж зі скептицизмом ставиться до надан-
ня рекламі такого статусу і називає її «печерним
мистецтвом ХХ століття». В. Вильчек ж, навпаки,
називає рекламу своєрідним мистецтвом [3]. 

Культурні вподобання суспільства можна ви -
вчати, слідкуючи за рекламою, а саме за тим,
наскільки часто вона з’являється на екранах.
Рекламу не можна недооцінювати у здатності до
формування мистецьких уподобань, так як повну
картину культурних стереотипів відображають її
тексти та образи. Хоча Т. Кузнєцова вважає непри-
пустимим, що, наприклад, бувають випадки, коли
деякі національні символи використовують для рек-
лами алкогольних напоїв або інших товарів, що
сприяють отруєнню нашої нації. Адже це призво-
дить до спотворення національно-культурних цінно-
стей і сприяє тому, що «морально-духовні цінності
замінюються явищами матеріального комфорту,
поширеного споживацтва» [4, с. 53]. 

М. Маклюен стверджує, що телебачення впливає
взагалі, майже на всю культуру. Він вважає, що
телебачення наділене такою властивістю, як «все-
проникаючий демонізм», і каже про згубний вплив
цього виду ЗМІ на дитячу свідомість, оскільки ТБ
заповнило їхній час та мізки і вони вже не бачать
сенсу в читанні книг. Науковець підкреслює, що
спілкування людей починає відбуватися через міфо-
логізацію, через вплив телебачення. Міф чинить
найбільш ефективний вплив на суспільство, ство-
рюється міфологічна реальність, яку нав'язують
суспільству [3]. Телебачення — це як продовження
нашого кругозору, хоча насправді все те, що ми
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бачимо на екранах, не висвітлює нашу точку зору і
особисте бачення тієї чи тієї проблеми. Але тут вже
починає діяти телевізійний «міф», коли людина
сприймає чужу думку як свою, саме така психоло-
гія аудиторії, яка дивиться на телеекран. Хоча б
взяти ті самі новини. Як би вони не повинні були
ґрунтуватися на реальних подіях, новини все-таки
ніколи не будуть відображати всю реальність без
винятку [5, с. 66—68]. Телебачення саме собою бага-
тофункціональне явище, що, з одного боку, вироб-
ляє міфи, а з другого — поширює [5, с. 251].
Телебачення виключає таку людську необхідність,
як спілкування, пряма передача інформації відхо-
дить на другий план, оскільки перегляд телепередач
повністю задовольняє комунікативні потреби людей.
Засоби масової інформації отримують відмін -
ну можливість керувати людською свідомістю,
оскільки її обеззброює той факт, коли вигадане осо-
бистість починає сприймати за справжнє [6, с. 178]. 

Б. Балаш же розглядає телебачення з другого
боку: вона вважає, що воно створює продукт витон-
чених мистецтв, так вона називає кіно. Якщо,
наприклад, картини художника, книги письменника
або музика композитора, які не були визнані за
життя самого творця, все одно зберігаються і можуть
стати популярними через багато років серед іншого
більш освіченого покоління, то тут справи йдуть
інакше. Адже екран відштовхує продукт, який став
не до вподоби глядачеві одразу, в момент його
народження. Цей вид мистецтва позбавляють шансу
відродитися через багато років. Тільки та аудиторія,
яка знаходиться тут і зараз, вирішує, чи давати
життя тому чи тому кінопродукту. Через це кіно-
творцям потрібно повністю покладатися на сьогод-
нішній світ, розуміти і сприймати його смаки, адже
більш сприятливого місця і часу для цього вже не
буде. «Сфо тографоване мистецтво», саме так автор
називає кіномистецтво, а його сценою є вся природа.
Теле бачення, крім нових художніх творів, також
дало людині можливість по-іншому подивитися на
світ і розпочати новий етап художнього сприйняття.
Під час появи екранного мистецтва ви никають такі
поняття, як кінематографічна культура або кінемато-
графічна точка зору. Також існує культура глядаць-
кого сприйняття, оскільки людина повинна не тіль-

ки спостерігати за подіями, які відбуваються на
екрані, але й робити свої власні висновки. Ми по-
своєму розуміємо фільми, які з’явилися на світ бага-
то років тому. Таким чином, наприклад, фільм, який
був трагічним для минулого покоління, у нас може
викликати усмішку. Це доводить той факт, що
мистецтво дуже точно визначає культурно-духовні
цінності свого часу [7, с. 36, 45—49].

Таким чином, ми бачимо, що культуру на теле-
баченні можна розглядати під різними кутами. Одні
бачать в екранному мистецтві замах на свідомість
людини, сприймають його як шлях мало чи не до
деградації суспільства і падіння моральності, та й
взагалі не зараховують його до різновидів мистецт-
ва. Інші ж, навпаки, вказують на ті безмежні мож-
ливості, які подарували нам нові технології. Адже
телебачення — це шанс творити нові твір мистецтва,
нехай і незвичайним способом. Воно дійсно відобра-
жає морально-культурні цінності сучасного суспіль-
ства. Хоча деякі сприймають це як нав'язування їм
певних пріоритетів. Тут вже відбувається змішуван-
ня понять, які все-таки варто розділяти. Екранне
мистецтво вбирає в себе ті складники, які створило
суспільство поза екраном. Воно просто виробляє
той продукт, який буде їстівний для аудиторії, яка,
по суті, сама ж його і створила. Тому телевізійне
мистецтво — це відображення нас самих. І в разі
невдоволення цим продуктом критикувати насампе-
ред варто самих себе, як творців. 
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Miroshnichenko Yulia. Television art as a way of manipulation by human cultural priorities.
We hear very often the dissatisfaction with the culture of modern television. Many people blame it for immorality

ascribing to it all the troubles that take place in modern society. In this article we tried to understand what the role the
television art plays in the human life. And also how it affects on the moral and cultural values.

Keywords: television, moral, values, art, culture.

Мирошниченко Ю. П. Экранное искусство как способ манипулирования культурными приоритетами человека.
В статье мы попробовали определить, какую роль играет экранное искусство в жизни человека, а также каким

образом оно влияет на морально-культурные ценности.
Ключевые слова: телевидение, мораль, ценности, искусство, культура.
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