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УДК 070.41(045) 

Стилістичні особливості публіцистичних текстів

© Нетреба М. М., 2015© Нетреба М. М., 2015

У статті зроблена спроба дослідити та проаналізувати стилістичні  
особливості публіцистичних текстів. Протягом останнього часу наукові знання 
дещо змінювалися та доповнювалися, і зараз маємо здобутки науковців, які 
можемо застосовувати в роботі над сучасними публіцистичними текстами. 

У газетно-публіцистичному стилі переконання здійснюється шляхом 
емоційного впливу на читача або слухача, тому автор завжди висловлює своє 
ставлення до інформації, що повідомляється, але воно, як правило, не є тільки 
його особистим ставленням, а висловлює думку певної соціальної групи людей, 
наприклад якоїсь партії, якогось руху та ін. З функцією впливу на масового 
читача або слухача пов’язана така риса газетно-публіцистичного стилю, як 
його емоційно-експресивний характер, а з швидкістю передачі суспільно значущої 
інформації пов’язаний стандарт цього стилю.

Аналізуючи питання, розглянуті в статті, можна зазначити, що в наш 
час мова ЗМІ швидко розвивається та видозмінюється, вона є самостійною 
системою, яка сама змінюється та саморегулюється. Але журналісти також 
несуть відповідальність за створення сучасних мовних тенденцій.

Ключові слова: публіцистичний стиль, газетно-публіцистичний стиль, 
стилістичні особливості, емоційно-експресивна лексика.

Нетреба М. М.,
доц. кафедри соц. комунік.,
канд. філол. наук

In this article we have tried to find and analyze the stylistic features of publicistic  
texts. Nowadays  the  scientific knowledge are being changed and added with new 
information,  and now we have scientific achievements that can be used in the work 
on the modern publicistic texts.

The convictions in the newspaper and publicistic style  are implemented through 
emotional impact on the reader or listener, so the author expresses always his/her 
attitude to the information which is reported, but it is not usually his/her own attitude;  
it  expresses the opinion of a particular social group of the people, for example as some 
party, some movement. The function of impact on mass readers or listeners is connected 
with such a feature of newspaper and publicistic style, as emotional and expressive 
nature, also the speed of dissemination of newsworthy information is connected with 
the standard of this style.

Analyzing the issues represented in this work, we can state that nowadays the 
language of the media is evolving rapidly and is being modified; it is a stand-alone 
system, which is being changed and self-regulated by itself. But the journalists are 
responsible also for creation of the modern linguistic trends.

Keywords: publicistic style, newspaper and publicistic  style, stylistic features, 
emotionally expressive vocabulary. 

Netreba Maryna,  
Candidate of Philological 
Sciences,  аssociate Professor 
of the Department of Social 
Communication 

В статье сделана попытка проследить и проанализировать стилистические 
особенности публицистических текстов. В течение последнего времени научные 
знания несколько менялись и дополнялись, и сейчас имеем достижения ученых,  
которые можем применять в работе над современными публицистическими 
текстами.

В газетно-публицистическом стиле убеждение осуществляется путем 
эмоционального воздействия на читателя или слушателя, поэтому автор 
всегда выражает свое отношение к информации, которая сообщается, но оно, 
как правило, не является только его личным, а выражает мнение определенной 
социальной группы людей, например какой-то партии, какого-то движения и др. 
С функцией воздействия на массового читателя или слушателя связана такая 
черта газетно-публицистического стиля, как его эмоционально-экспрессивный 
характер, а со скоростью передачи общественно значимой информации связан 
стандарт этого стиля.

Анализируя вопросы, рассмотренные в статье, можно отметить, что 
в наше время язык СМИ быстро развивается и видоизменяется, он является 
самостоятельной системой, которая сама меняется и саморегулируется. Но 
журналисты также несут ответственность за создание современных языковых 
тенденций.

Ключевые слова: публицистический стиль, газетно-публицистический 
стиль, стилистические особенности, эмоционально-экспрессивная лексика.

Нетреба М. М.,
доц. кафедры социал. 
коммуник.,
канд. филол. наук

The stylistic features of publicistic  texts

Стилистические особенности публицистических текстов
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ступ. Друга половина ХХ – початок ХХІ ст. 
характеризується стрімким зростанням масової 

комунікації і нових інформаційних технологій. 
Динамічний розвиток традиційних ЗМІ – преси, 
радіо, телебачення, поява й поширення Світового 
павутиння (інтернету) призвели до створення 
єдиного інформаційного простору, особливого 
віртуального середовища, створеного сукупністю 
безлічі медіапотоків. Усе це не могло не відбитися 
на процесах створення та поширення слова, на 
особливостях мововживання й характері мовних 
змін.

Основний обсяг мововикористання приходиться 
сьогодні саме на сферу масової комунікації. Тексти 
масової інформації, або медіатексти, є однією з 
найбільш поширених форм сучасного буття мови, 
а їх сукупна протяжність набагато перевищує 
спільний обсяг мови в інших сферах людської 
діяльності. При цьому корпус текстів, які щоденно 
виробляються й передаються каналами ЗМІ, 
продовжує поступово збільшуватися. 

Актуальність полягає в тому, що на сьогодні є 
безліч наукових праць, де комплексно та системно 
розглядаються особливості публіцистичних 
матеріалів, які дають змогу говорити про сучасні 
мовні тенденції. Це є свідченням того, що ці категорії 
досліджувалися та розвивалися протягом багатьох 
років. Протягом цього часу наукові знання дещо 
змінювалися та доповнювалися, і сьогодні маємо 
здобутки науковців, які можемо застосовувати в 
роботі над сучасними публіцистичними текстами.

Метою роботи є розгляд стилістичних 
особливостей публіцистичних текстів. Відповідно 
визначено такі завдання: дослідити публіцистичний 
текст, розглянути та проаналізувати його 
стилістичні особливості. 

У статті використовано праці вчених, що 
вивчали особливості сучасних газетних матеріалів. 
Це роботи В. Здоровеги, В. Олешка, М. Скуленка, 
Г. Солганіка, М. Черепахова та ін.

Методи дослідження. Методи дослідження 
визначалися метою роботи та вирішенням 
теоретичних завдань. Були використані методи 
теоретичного рівня: теоретичний аналіз проблеми 
дослідження на основі вивчення соціологічної 
і методичної літератури, історичний, змістово-
логічний метод (аналіз), метод моделювання.

Результати і обговорення. Публіцистичний стиль 
посідає значне місце серед функціональних стилів 
сучасної російської мови. Він характеризується 
суспільно-політичною спрямованістю. Його цілі: 
точно, доступно і яскраво інформувати читача про 
найважливіші події і факти життя в нашій країні 
та за кордоном; впливати на читача, викликати в 
нього певне ставлення до повідомлених фактів і 
подій, а іноді й спонукати до тих чи інших дій. 
Для нього характерні такі стильові риси:

1. Сувора логічність. Публіцист прагне 

переконати читача в тій чи іншій оцінці суспільних 
явищ. З найбільшою повнотою ця стильова риса 
виявляється в жанрі статті, що відрізняється 
глибиною аналізу фактів. 

2. Фактографічність, образність. Публіцист 
прагне впливати на уявлення читача, на його 
почуття. Щоб досягти цієї мети, він звертається 
до образного віддзеркалення світу, до яскравого 
опису подій, поведінки людей, обставин, думок 
зображуваних осіб. Але на відміну від письменника, 
журналіст повинен суворо дотримуватися фактів. 

3. Емоційність. Суворо логічне викладення 
матеріалу в публіцистиці поєднується з виявленням 
емоційного ставлення автора до зображуваного. 
З метою емоційного впливу журналісти широко 
використовують розмовні слова, причому нерідко 
в безпосередньому сусідстві з книжковими. 

Публіцистичний стиль посідає особливе місце 
в системі стилів літературної мови, оскільки в 
багатьох випадках він повинен переробляти тексти, 
створені в межах інших стилів. Наукова й ділова 
мова орієнтовані на інтелектуальне відображення 
дійсності, художня мова – на її емоційний відбиток. 
Публіцистика відіграє особливу роль, вона прагне 
задовольнити як інтелектуальні, так і естетичні 
потреби. Серед головних мовних особливостей 
публіцистичного стилю слід назвати принципову 
неоднорідність стилістичних засобів, використання 
спеціальної термінології та емоційно забарвленої 
лексики, поєднання стандартних і експресивних 
засобів мови, використання і абстрактної, і 
конкретної лексики. 

Серйозною стилістичною вадою мови може 
стати введення публіцистичної лексики в 
тексти не публіцистичного характеру. У цьому 
випадку використання публіцистичної лексики 
й фразеології може стати причиною комізму, 
нелогічності висловлювання, бо слова високого 
емоційного звучання виступають як чужий 
стилістичний елемент. Призводить до порушення 
стилістичних норм публіцистичної мови й 
використання просторічної та розмовної лексики. 
Сучасний публіцистичний стиль потерпає сильну 
експансію просторіччя. У багатьох журналах і 
газетах панує знижений стиль, насичений оцінною 
не літературною лексикою.  

Оцінна й емоційнозабарвлена лексика також 
добре вписується в публіцистичний стиль. 
Вживаючи слова, що мають оцінний характер, 
автор тим самим висловлює своє ставлення.

Для публіцистичного стилю характерне 
використання оцінної лексики, яка володіє сильним 
емоційним забарвленням. Оцінка виявляється 
або визначенням до іменника, або метафоричним 
найменуванням явища.

Професор Ю. Рождественській виділяє дві 
групи стилістичних засобів у мові засобів масової 
інформації і називає їх як те, що визнається, 

В
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Ін
ф

ор
м
а
ц
ій

н
е 

су
сп

іл
ьс

т
во

. 
В

и
п
у
ск

 2
2.

 2
01

5.
 (

ли
п
ен

ь–
гр

у
де

н
ь)



8

і те, що відкидається. «У семантичну сферу 
визнаного входять всі предмети думки (тобто 
особи, документи, організації, події тощо), які 
вважаються позитивними з точки зору органу 
інформації і риторичної позиції автора тексту 
масової інформації. У семантичну сферу того, 
що відкидається, входять всі предмети думки, які 
вважаються негативними».

Для публіцистичного стилю характерне 
використання багатозначності слів, при цьому 
спостерігаються явища трьох типів:

використання слова в переносному значенні;
розвиток багатозначності;
метафоризація як засіб експресії та вираження 

оцінки.
У мові масової інформації віддзеркалюється 

і закріплюється такий загальномовний процес, 
як розвиток багатозначності. Публіцистичне 
забарвлення слову надає також використання 
нейтрального слова або спеціального терміна в 
переносному значенні. Метафоризація являє собою 
використання слів у переносних значеннях з метою 
створення яскравого образу, вираження оцінки, 
емоціонального ставлення до предмета мови, 
вона покликана впливати на адресата мови. Але 
слід уникати зловживання метафорами. Це може 
призвести до того, що виразність тексту завдає 
шкоди його точності. 

У мові публіцистики є поширеним 
використання синонімів, антонімів і паронімів. 
Перші використовуються з метою уникнення 
повторів, посилення емоційності висловлювання 
або уточнення найменування явища, а тим самим 
і для його більш точної характеристики. Слід 
пам’ятати, що синоніми використовуються не 
тільки як еквівалентні найменування одного й того 
ж предмета, а й як засіб розмежування понять. 

Досить поширеним в мові публіцистики є 
історизми та іншомовні слова. Історизми найчастіше 
використовуються для проведення історичних 
паралелей, а також у зв’язку з актуалізацією 
понять та слів у сучасній мові. 

Серед запозичених слів, які використовуються 
в публіцистиці, можна виділити слова, які міцно 
увійшли в російську мову, і слова, що відрізняються 
новизною, що проникають у загальнонародну мову 
завдяки активному використанню в засобах масової 
інформації. Особливе місце в публіцистичній мові 
посідають екзотизми – слова, які описують реалії 
закордонних країн. 

У стилістичній системі сучасної російської мови 
публіцистичний стиль посідає проміжне положення 
між розмовним, з одного боку, та офіційно-діловим 
та науковим – з іншого. Тому можна побачити в 
ньому деяке змішення рис функціональних стилів. 
Але публіцистика вбирає в себе широкий спектр 
категорій стилістичних та мовних прийомів, які 
відрізняють публіцистичний стиль від усіх інших. 

Газетно-публіцистичний жанр у наш час – один 
з найбільш мобільних. Періодична преса стала 
найбільш великою сферою застосування мови в 
усьому її стилістичному та жанровому різноманітті. 
Надзвичайно широким є діапазон її тематики – 
від теоретичних проблем політики, філософії, 
економіки, культури до питань повсякденного 
побуту. Різноманітні виступи в пресі за їх 
жанровою належністю: нарис, проблемна стаття, 
критична стаття, репортаж, фейлетон та ін. Газета 
створюється за активної участі й непрофесійних 
кореспондентів – людей з різним життєвим досвідом 
і мовленнєвою культурою. Автор не обмежується 
інформативним боком повідомлення, а часто 
звертається до різноманітних засобів образності, 
емоційного впливу, вносить у свою мову елементи 
емоційно-експресивного оцінного характеру, 
користуючись цілим комплексом мовних засобів. 

Незважаючи на те, що публіцистичний стиль є 
максимально відкритим для входження елементів 
інших функціональних стилів і, звичайно, автори 
черпають лінгвальні засоби із загальномовного 
словника, мова кожної окремо взятої газети зі 
стилістичного боку – явище унікальне. Важливим 
тут, як для лінгвостилістики загалом, є вибір 
найточнішого слова, вислову, речення. Цьому 
сприяють певні власне мовні і екстралінгвістичні 
чинники. До позамовних чинників, що впливають 
на вибір мовних засобів, належать: 

громадсько-політична позиція газети;
формат видання;
тематика та її жанрова реалізація;
характер запитів читацької аудиторії.
Газетно-публіцистичний стиль мови 

відрізняється використанням таких мовних засобів:
Лексичні:
суспільно-політична лексика;
вкраплення розмовної, просторічної лексики;
неологізми (авторські новоутворення);
використання слів у переносному значенні;
лексичні повтори;
фразеологізми, прислів’я, приказки.
Морфологічні:
усе різноманіття морфологічних форм;
специфічні дієслівні форми зі значенням 

теперішнього часу, які сприяють створенню ефекту 
присутності.

Синтаксичні:
розповідні, питальні, окличні речення;
неповні речення;
виділення частини речення в окреме речення;
вставні слова і речення, звертання;
стандартні конструкції.
Текстові:
невеликі за обсягом речення. Абзацне членування 

підпорядковане цілям впливу: в окремий абзац 
може бути виділене одне речення;

заголовок містить інформацію про зміст тексту 

Нетреба М.М.
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і привертає увагу читача.
Важливою рисою публіцистики є використання 

найбільш типових для даного моменту суспільного 
життя способів викладу матеріалу, найбільш 
частотних лексичних одиниць, характерних для 
даного часу фразеологізмів і метафоричних вживань 
слова. Актуальність змісту змушує журналіста 
шукати актуальних форм його вираження, які є 
загальнозрозумілими і водночас відрізняються 
свіжістю та новизною.

Людство виробило численні види діяльності, 
що відрізняються між собою перевагою того чи 
іншого типу мислення – логічного або образного. 
У науковому дослідництві на перший план 
висуваються раціонально-логічні засоби освоєння 
дійсності, у художньому творі – емоційно-образні. 
Публіцистичний стиль стоїть осторонь цих двох 
стилів, проте містячи у собі форми та методи, 
властиві багатьом жанрам. 

Публіцистику називають літописом сучасності, 
бо вона в усій повноті відображає поточну історію, 
звернена до злободенних проблем суспільства – 
політичних, соціальних, культурних, побутових, 
філософських тощо. Газетно-публіцистичний 
(публіцистичний) стиль представлений на 
сторінках газет і журналів, у матеріалах радіо- і 
тележурналістики, у публічних лекціях, у мові 
виступаючих промовців у парламенті, на з’їздах, 
пленумах, зборах, мітингах та ін. Однією з 
основних характерних рис газетно-публіцистичного 
стилю є поєднання двох тенденцій – тенденції до 
експресивності й тенденції до стандарту.    

У газетно-публіцистичному стилі переконання 
здійснюється шляхом емоційного впливу на читача 
або слухача, тому автор завжди висловлює своє 
ставлення до інформації, що повідомляється, але 
воно, як правило, не є тільки його особистим 
ставленням, а висловлює думку певної соціальної 
групи людей, наприклад якоїсь партії, якогось 
руху та ін. Отже, з функцією впливу на масового 
читача або слухача пов’язана така риса газетно-
публіцистичного стилю, як його емоційно-
експресивний характер, а з швидкістю передачі 
суспільно значущої інформації пов’язаний 
стандарт цього стилю. І тут не треба блиску стилю, 
словесних прикрас, бо є краса звершень, краса 
вчинків, цього досить, щоб визвати захват читача. 
Отже, емоції породжені незвичайністю дійових у 
повідомленні осіб.    

Висновки. Роль експресії в газетній мові 
не можна зводити до завдання компенсування 
підвищення сили впливу; суть надійності зв’язку, 
ефективної передачі та інформації, і переконання 
саме в одночасній паралельній дії системи різних 
впливів. Стосовно мови слід говорити про органічне 
і постійне суміщення й переплетення експресивної 
й нейтральної основ, які до того ж рідко виступають 
тільки різними способами передачі одного й 

того ж змісту й зв’язуються найчастіше з його 
видозмінами. Однак треба враховувати, що зайва 
експресивність тексту може послужити причиною 
неадекватного сприйняття інформації читачем.

Саме експресивність відрізняє газетну 
мову від інших різновидів літературної мови, 
обслуговуючих інші сукупності соціальних сфер і 
ситуацій спілкування. Послідовне, хоча дуже різне 
і в різних комбінаціях реалізоване чергування 
експресії та нейтральності (так званого стандарту), 
виступаючи основною властивістю газетної мови, 
забезпечує надійне донесення до читача змістово-
інформаційної сторони з її буденністю, діловитістю, 
суворістю, однозначністю, інтелектуальною 
точністю і впливово-організуючою стороною з її 
винятковістю, емоційністю, навіть сенсаційністю.  
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Аспекти медійного розвиткуАспекти медійного розвитку

УДК 007:304:659.3 

Медіапродукти для дітей у вимірі культури

© Баран Е. О., 2015© Баран Е. О., 2015

Процес формування зв’язків дитини зі світом, 
його пізнання та освоєння головних систем, 
структур і цінностей соціуму проходить завдяки 
посередникам, зокрема таким, як медіа. Вони 
як продукти людської діяльності є також і 
відображенням культурної епохи, у якій творилися, 
у цьому аспекті дане дослідження стосується 
взаємозв’язків продуктів медіа для дітей у площині 
культури.

Ключові слова: медіа, культура, медіа для 
дітей.

Баран Е. О.,
аспірантка

A process of formation of child’s relations with 
the world, its knowledge and development of global 
systems, structures and values of the society are caused 
by intermediaries such as mass media. These products 
of human activities are also reflection of cultural era 
where they were founded; in this case the given study 
deals with interrelation of media products for children 
in the context of culture.

Keywords: mass media, culture, media for 
children.

Baran Ella,  
PhD Student 

Процесс формирования связей ребенка с 
миром, его познания и освоения главных систем, 
структур и ценностей социума проходит благодаря 
посредникам, в частности таким, как медиа. Они 
как продукты человеческой деятельности также 
и отражением культурной эпохи, в которой 
создавались, в этом аспекте данное исследование 
касается взаимосвязей продуктов медиа для детей 
в плоскости культуры.

Ключевые слова: медиа, культура, медиа для 
детей.

Баран Е. О.,
аспирантка

Media products for children in the context of culture

Медиа Продукты для детей в измерении культуры
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Кон у своїй роботі «Детство как социальный 
феномен» аналізує роботу Ф. Ар’єса 1960 

року, де, на думку І. Кона вперше конкретно 
показано, що дитинство розглянуто не просто як 
природна універсальна фаза людського розвитку, 
а як поняття, що має складний, неоднаковий в 
різні епохи соціальний і культурний зміст. Те, 
як суспільство сприймає і виховує своїх дітей 
за Ар’єсом, - одна із головних характеристик 
культури в цілому [1].

Як зазначено власне в роботі Ф. Ар’єса, 
наприклад, у середньовіччі не було чіткого поділу 
на дорослих та дітей, як соціальної та психологічної 
категорій, із притаманними їм особливостями. Він 
на прикладах доводить, що дорослим вважався 
кожен, хто вийшов з віку із загрозою смерті й 
навпаки, дитиною могли назвати будь-кого. Щодо 
ХVI–ХVІІ ст., то тут автор описує деякі зміни 
в культурному житті тодішнього суспільства, 
зазначаючи, що до дитини не лише змінилось 
ставлення – почали розглядати, як джерело 
радості та «панькалися» з ними або ж протилежно 
цьому діти викликали велике роздратування (на 
прикладах, описаних Монтеня, Куланжа і мадам 
де Севіньє), а й виділяти візуально, наприклад 
з’явився дитячий костюм, що для тих часів мало 
велике значення. В аналізі підходів до дитинства 
в ХVІІІ ст. автор додає до цих «аспектів» дитини 
та дитинства, ще піклування суспільства про 
внутрішнє та зовнішнє фізичне здоров’я та гігієну, 
виняткового задля виховання здорового духу, що 
не має схильності до ліні, м’якості тощо[1]. Як 
зазначено в роботі І. Кона деякі ствердження та 
висновки Ф. Ар’єса були піддані критиці.

Щодо сучасних поглядів на дитинство, то 
І. Кон, наприклад, вважає, що вивчення світу 
дитинства є багатим і міждисциплінарним. Звідси 
його предметно-тематичне та методологічне 
різноманіття. Нам цікавий другий (із описаних 
науковцем) предметно-тематичний напрям, 
орієнтований на соціологію і вивчає переважно 
процеси соціалізації, інститути й методи долучення 
дітей до культури. Сучасні дослідження охоплюють 
досить широке коло тем, серед них і вивчення того, 
як саме діти засвоюють культуру свого народу, які 
специфічні механізми й процеси «інкультурації», 
а також вивчення взаємозв’язку між вихованням 
дітей та іншими аспектами соціальної культури і 
культури даного суспільства [11].

Видатний філософ-екзистенціаліст К. Ясперс 
уважав, що мас-медіа є форма буття індустрії 
культури. Історія культури знає два великих кроки 
в засобах передання художньої комунікації, кроки, 
які змінили парадигму художньої культури. Перший 
–  перехід від усного висловлювання образної 
думки до її письмової фіксації, а другий – перехід 
від письмового тексту до зображально-звукового 
виявлення художнього образу. У порівнянні з 

попередніми комунікативними формами мас-медіа 
мають значно більше можливостей консервування 
та поширення творів культури, можуть практично 
моментально доставляти їх великій аудиторії. 
З критичного аналізу концепції А. Моля про 
«мозаїчність культури» можна зробити висновки 
про пізнавальні можливості мас-медіа [10].

Отже, у статті вивчатимемо дві площини, що мають 
спільні точки сходження в аспекті репрезентаційних 
об’єктів соціалізації особистостей. Для початку 
варто зосередити увагу на понятті та концепті 
культури. У праці В. Болотової аналізуються різні 
підходи до розуміння поняття культури, також 
вона наводить класифікацію теоретика культури 
Л. Кертмана, який стверджує, що існує понад 400 
визначень культури, і, на його думку, є три основні 
підходи до визначення культури: антропологічний, 
філософський та соціологічний (зосередимось на 
ньому). В його розумінні соціологічний, це той, в 
якому культура трактується як чинник організації 
і створення життя будь-якого суспільства. Мається 
на увазі, що в кожному суспільстві є певні 
культуроутворювальні «сили», що спрямовують 
його життя по організованому, а не хаотичному 
шляху розвитку. Культурні цінності створюються 
самим суспільством, але вони ж потім і визначають 
розвиток цього суспільства, життя якого починає 
все більше залежати від вироблених ним цінностей.

Приклади визначень даного підходу: культура 
– це успадковані винаходи, речі, технічні процеси, 
ідеї, звичаї і цінності (Б. Маліновський).

Культура – це міцні вірування, цінності й норми 
поведінки, які організовують соціальні зв’язки 
і роблять можливою загальну інтерпретацію 
життєвого досвіду (У. Беккет).

Культура – це мова, вірування, естетичні смаки, 
знання, професійна майстерність і всякого роду 
звичаї (А. Радкліфф-Браун).

В. Болотова дала інше визначення культури. Це 
спосіб освоєння дійсності на основі цінностей, що 
втілені в зразках діяльності й об’єктивувалися в 
речово-наочних і символічно-знакових формах, які 
передаються від покоління до покоління в процесі 
соціалізації [3]. Можна сказати, що соціальні 
форми життя людини – продукт культури. Але 
й культура – продукт суспільства, продукт 
людської діяльності. Саме індивіди, які складають 
ту або іншу людську спільність, створюють 
і відтворюють культурні зразки. Розділення 
«соціального» і «культурного» аспектів людського 
існування можливе лише в теорії. На практиці 
вони існують у нерозривній єдності. Культуру не 
можна розглядати як «частину» суспільства, або 
суспільство як «частину» культури [3].

Культура й всі складові аспекти функціонування 
суспільства в той чи інший період відображаються 
в продуктах, створених у цей період. Далі мова 
здебільшого піде про інший вимір людської 

I.
Баран Е. О.  
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діяльності, що нерозривно пов’язаний з 
вищезазначеним, а саме світу медіа.

Дитина пізнає світ через медійні засоби великою 
мірою – книжки, мультиплікацію, ігри (іграшки), 
вони скорочують шлях дитини до того, що їй варто 
побачити та про що дізнатися, наближують далеке 
(іграшки звірів, модель космосу).

Від початку дитина не обирає собі медійне 
оточення, однак на основі того, що її оточує, 
формуються її подальші потреби та вподобання, а 
вже згодом вона дає зрозуміти та обирає, що їй 
подобається більше з того списку, що їй пропонує 
найближче оточення, а також із набагато більшого 
списку того, що пропонує їй світ. Подальший вибір 
вона робить на основі сформованого в неї першим 
оточенням смаку. 

Будь-які враження, особливо художні, 
впливають на становлення основ особистості 
дитини [20]. Треба зазначити, що з кінця XIX ст. 
і особливо в останні десятиліття людство виявляє 
пекучий інтерес до дитячого життя – у літературі, 
живописі, дослідженнях з дитячих ігор, мові, 
малюнків і інших продуктів дитячої субкультури 
[Виноградов, 1930; Григор’єв, 1994; Мещерякова, 
1997; Осорина, 1999; Покровський, 1994 й ін.]. 
Здатність змінювати свою поведінку  залежно 
від нових соціальних умов – результат успішної 
соціальної адаптації, у процесі якої дитині 
необхідно засвоїти правила, норми та культурні 
традиції свого народу, а також своїх соціальних 
груп (сім’я, група дитячого садка та ін.). Кожен 
народ від покоління до покоління передає свій 
громадський і соціальний досвід, духовне багатство 
як спадок старшого покоління молодшому [4].

Е. Еріксон простежив цілісний життєвий шлях 
особистості, від народження до глибокої старості. У 
першій частині періоду розвитку проходить процес 
ідентичності особистості. Особистість розвивається 
завдяки включенню в різні соціальні спільності 
(націю, соціальний клас, професійну групу тощо) 
і переживанню свого нерозривного зв’язку з ними 
[13].

Є безліч підходів до поділу на вікові групи 
(за психологічними, фізіологічними, соціальними 
категоріями) за різними критеріями.

У поданій нижче таблиці наведена соціально-
педагогічна точка зору на вікову періодизацію 
А. Мудрика [16]. Та характеристики цього віку з 
позиції взаємозв’язків із медіа (Л. Найдьонова) 
[15].

Аакцентуємо увагу на таких етапах розвитку:
Від народження до 3-х років (розвиток 

словникового запасу дитини, звичок, формування 
характеру). 

Такий вид медіа, як реклама починає впливати 
на дитину приблизно з 9 місяців, малюк поки не 
може фіксувати увагу тривалий час на якомусь 
об’єкті. Рекламні ролики йдуть всього 20–30 

секунд (порівнюючи навіть з дуже короткими 
мультфільмами це набагато менше). Оскільки 
змінюється картинка, то й переключається увага 
й дитина не втомлюється від реклами, а навпаки 
динамічність, кольоровість, звукова палітра її 
приваблюють. Американський соціолог Дж. Шор 
уважає, що «звичайна американська дитина 
занурена в ринок, який пригнічує весь людський 
досвід. Однорічна дитина вже дивиться програму 
«Телепузики» і їсть їжу спонсорів цього серіалу 
Burger King і McDonald’s. У півтора року діти 
вже впізнають логотипи відомих брендів, а до 
дворічного віку вже просять купити їм товари цих 
марок [14].

Від трьох до шести років – розрізнення 
реальності та фантазії. 

Діти віком до семи років дуже візуально 
зорієнтовані, їх можуть злякати окремі зображення: 
образи гротескних істот із жанру фентезі чи 
тварин, які погрозливо поводяться або міняють 
свою форму. Ці персонажі дуже схожі на страшні 
фантазії, легко переміщаються у таємний дитячий 
«паралельний світ». Зображення тварин і дітей, що 
зазнають фізичної загрози або насильства, також 
здатні сильно вразити малу дитину [15]. Брак у 
дошкільнят понять чітко виявилося в експериментах 
швейцарського психолога Ж. Піаже [17]. Також він 
наголошував, що, починаючи з другого року життя 
і до семи років, дитина сприймає світ через образи, 
концентруючись на теперішньому моменті [12]. Це 
так звана стадія доопераціонального уявлення; 
поняття на цій стадії образні й конкретні, вони 
не належать ні до індивідуальних об’єктів, ні до 
класів речей. Тобто дитині до шести – семи років 
важко розрізняти реальність і свої враження про 
неї, вона не може визначати, що є видумка, а що 
реальність у медіапродукції [15]. 

Кожна вікова сходинка має свої 
«взаємозалежності» з медіапродуктами та 
характеризується наявністю окремих поняттєвих 
орієнтирів. Тобто засвоєння матеріалу того ж 
мультфільму залежить і від віку дитини, у різні 
вікові періоди вона знаходитиме в одному й тому 
ж мультфільмі/казці, грі щось нове, оскільки 
процес пізнання залежить від бекграунду на 
момент перегляду.

У монографії В. Іванова у розділі про 
глобалізацію аналізуються також глобалізаційні 
процеси в медіа. Досліджуючи нові форми в 
площині медійної продукції для дітей для нашого 
аналізу є важливою дана тема, оскільки медіа 
відіграють значну роль у процесі глобалізації. 
З одного боку, вони є інструментом її розвитку, 
з іншого – самі підпадають під потужний вплив 
інших чинників глобалізації [10]. Глобалізаційні 
процеси зумовили деяку трансформацію/розвиток 
(появу нового й зміну старого) у медіа. Однією 
з найпоширеніших форм пізнання дитиною світу 

Медіапродукти для дітей у вимірі культури
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через медіа є книжка (як фізичний об’єкт і дитяча 
література як концептуальна складова книжки). 
Першими творами, складеними для дітей, можна 
вважати казки, народні перекази, епічні твори. У 
такий спосіб люди кодували знання про систему 
виникнення та існування космосу, сонячної системи, 
людської цивілізації. Такі твори передавалися 
від покоління до покоління, не занотовувалися 
та були однаково цікавими для дорослих і для 
дітей, адже уособлювали в собі єдине  джерело 
найбільш повної інформації про навколишній 
світ (історичний, політичний та соціокультурний 
аспекти його функціонування). О. Рудич у своєму 
дослідженні зазначає, що сьогодні літературний 
твір, написаний для дитини, є симбіозом певних рис, 
притаманних літературному жанру та архаїчному 
переказу, що зумовлює необхідність дослідження 
дитячої літератури не лише в контексті сучасного, 
а й історичного розвитку. У роботі аналізуються 
різні етапи розвитку дитячої літератури в різних 
народів в історичному контексті [18].

Що ж до інших медійних об’єктів для розгляду, 
то, наприклад, М. Cоколова вважає, що саме 
мультфільм став сьогодні для дитини одним з 
основних носіїв і трансляторів уявлень про світ, 
про відносини між людьми й норми їх поведінки. 
Новий продукт цього жанру дивляться практично 
всі й відразу в один час, у кінотеатрах і по 
телевізору, на дисках або в інтернеті. Таким чином, 
більшість дітей дошкільного віку виявляється 
включеною в перегляд нового мультфільму, 
обговорення, гру, покупки іграшок тощо [19]. 
За даними соціологів, час, проведений біля 
телевізора або комп’ютера, становить від 20 до 40 
% усього вільного часу дитини, і здебільшого він 
присвячений перегляду сучасних мультфільмів. 
За даними ЮНЕСКО, сучасні дошкільнята трьох 
– шести зайняті переглядом телевізора і зокрема 
мультфільмів у середньому три – чотири  години 
на день, близько 25 годин на тиждень. Це значно 
перевищує час їхнього спілкування з однолітками 
і дорослими [20]. Для прикладу зосередимо увагу 
на знайомих кожному персонажах, що прийшли до 
нас з літератури (казок) наповнених новим змістом 
у ХХ-ХХІ ст.:

Попелюшка. Літературні джерела образу у 
творах: Джамбатіста Базіле, Шарль Перо, брати 
Грімм ; сучасна інтерпретація літературної форми 
втілена в мультиплікації: «Cinderella» («Walt 
Disney Productions», 1950), «Happily N’Ever 
After» (Lionsgate, 2007 р.);

Білосніжка. Літературні джерела образу у 
творах: казки братів Грімм; сучасна інтерпретація 
літературної форми втілена в мультиплікації: 
«Нова історія Білосніжки» (Lionsgate, 2009), 
«Білосніжка і сім гномів» («Walt Disney 
Productions» й випущений кінокомпанією «RKO 
Radio Pictures», 1937);

Червоний капелюшок. Літературні джерела 
образу у творах: казки братів Грімм, Шарль 
Перо; сучасна інтерпретація літературної форми 
втілена в мультиплікації: «Нова історія червоного 
капелюшка» (Hoodwinked) (The Weinstein 
Company, 2005);

Рапунцель. Літературні джерела образу у 
творах: казки братів Грімм; сучасна інтерпретація 
літературної форми втілена в мультиплікації: 
«Tangled» («Walt Disney Pictures», 2010)

Русалонька. Літературні джерела образу 
у творах: «Den Lille Havfrue» Ганс Христіан 
Андерсон; сучасна інтерпретація літературної 
форми втілена в мультиплікації: «The Little 
Mermaid» («Walt Disney Pictures», 1989);

Джим Хокінс (пірати). Літературні джерела 
образу у творах: за романом Л. Стівенсона «Острів 
скарбів»; сучасна інтерпретація літературної форми 
втілена в мультиплікації: «Планета скарбів» 
(стиль аеротанк, наукова фантастика)( «Walt 
Disney Pictures», 2002).

Також варто виділити такі інтерпретації 
стереотипних образів у персонажах:

 Фей, наприклад, Tinker Bell, від початку образ 
із твору Дж. Баррі «Пітер Пен», в-во DisneyToon 
Studios, Prana Studios (окремий цикл творів про 
фею був створений пізніше – автор американська 
казкарка Гейл Карсон Левін)

Принцес – Фіона «Шрек» в-во DreamWorks 
Animation.

 Тобто звичні образи наповнені сучасним змістом 
й відповідно поводяться згідно з сьогоднішніми 
нормами поведінки і моралі (зовнішній вигляд, 
мова, вчинки). 

Однак у ХХІ ст. теж з’явилися нові герої та 
нові історії :

Повнометражна мультиплікація: «Відважна» 
(Pixar Animation Studios , дистриб’ютор Walt Disney 
Pictures, 2012), «UP» (Pixar Animation Studios , 
2009), «Астробой» (Imagi Animation Studios, 2009), 
«ВАЛЛ-І»  (WALL-E,  Pixar Animation Studios, 
2008) «Мегамозок» («DreamWorks Animation», 
дистриб’ютор «Paramount Pictures»), «Корпорація 
монстрів» («Disney Enterprises Inc» і «Pixar 
Animation Studios», 2001), «Крижане серце» 
(«Walt Disney Animation Studios» та випущений 
«Walt Disney Pictures», 2013)

Питання, пов’язані з дослідженням 
взаємозалежностей культури з усіма ланками 
соціальних виявів людської діяльності, є 
відкритими для наукових досліджень, окремим 
аспектом для аналізу, що входить до загального 
кола наших наукових інтересів, є вивчення питань 
зв’язків певних медіапродуктів для дітей у різні 
історичні періоди, їх порівняння та співвідношення 
із продуктами ХХ–ХХІ ст. (трансформація 
іграшок/ігор, книжкии як видавничого продукту, 
нові медійні продукти).

Баран Е. О.  
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Д о д а т к и
Таблиця 1.

Таблиця 2

Вікові етапи

Герої Випуск

Немовляцтво (дитинство) – від 
народження до року, 
раннє дитинство – 1–3 років; дошкільне 
дитинство – 3–6 років

Покемони («Покемон» 
означає вигадану 
істоту, що володіє 
надприродними 
здібностям) 

Angry Birds Toons 
(злі пташки)

Сімпсони. Люди 
з жовтою шкірою, 
виряченими очима і 
чотирма пальцями на 
руках

Фіксики. Маленькі 
чоловічки, що живуть 
всередині техніки 
та ремонтують її 
невиправності.

Товарний знак 
«Покемон» належить 
Nintendo, студія Game 
Freak

Студія «Rovio 
Entertainment», 2013 р.

«Gracie Films» для 
кінокомпанії «20th 
Century Fox», 1987 р.

Студія «Аероплан». 
Ідея серіалу 
належить Олександру 
Татарському, 2010 р.

«Покемон» – вигадана істота, що володіє 
надприродними здібностями. Вперше 
з’явився як пара ігор, розроблених 
студією Game Freak, і після цього став 
другою у світі за популярністю серією 
комп’ютерних ігор. За мотивами ігор 
існує аніме (власне мультсеріал) [6]

Мультсеріал за мотивами популярної гри 
компанії Rovio Entertainment - Angry 
Birds. Пташки об’єднують зусилля, щоб 
захистити свої яйця. Живуть на острові 
свиней [7]

Найдовший мультсеріал в історії 
американського телебачення. Перша міні-
серія «Good night» була показана в «Шоу 
Трейсі Ульман» 19 квітня 1987 р. [8]

Російський анімаційний мультсеріал 
для всієї родини. Створено за мотивами 
повісті Едуарда Успенського «Гарантійні 
чоловічки». Мультсеріал розповідає про 
сім’ю Фіксиків [9]

Молодший шкільний вік – 
6–10 років

Молодший підлітковий вік – 10–12 років; 
старший підлітковий вік – 
12–14 років

Ранній юнацький вік – 15–17 років

Характеристики вікових змін (переходів)

Історія

(за Л. Найдьоновою межа 6 років) Розрізнення 
реальності й фантазії; самоусвідомлення своїх 
переживань; висока візуальна чутливість

Розуміння мотивів дій і наслідків; самоконтроль і 
спокуса наслідування

Соціальний інтелект; 
розуміння гумору абстрактне мислення; емоційний 
розвиток і критичність; розширення досвіду 

Ідеалізація кумирів; 
моральний розвиток, профілактика кримінальних 
проблем; 
перевірка своїх обмежень; 
стосунки і сексуальність
розвиток і критичність; розширення досвіду 

Баран Е. О.  
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ід час роботи з фактами та джерелами 
інформації журналіст має бути точним та 

неупередженим, уникати конфлікту інтересів та 
відповідально ставитися до джерел інформування. 
Все це необхідно не тільки для того, щоб поважати 
себе і мати повагу колег. Без відповідальності за 
кожне слово журналіст втратить довіру читачів і 
його діяльність не буде мати сенсу. 

Багато хто вважає, що ті журналісти, які 
беззастережно грали фактами та «зомбували» 
населення, мають піти з екранів та газетних 
шпальт. Такі настрої – наслідок втоми суспільства 
від брехні та перекручень у мас-медіа. Рецепт один: 
завжди бути неупередженим, спиратися тільки на 
акуратно зібрану та правдиву інформацію. Кожен 
журналіст має уникати використовування неточних 
або недбало зібраних відомостей. 

Журналіст відповідає перед своїм виданням та 
аудиторією за а) точність фактів, б) збалансованість 
позицій, в) достовірність відомостей, г) повноту 
інформації.

Точність
Журналіст має бути певним у правдивості 

інформації, яку він поширює. Для цього він має 
бути певним у надійності джерела інформації. 
Якщо джерело не викликає 100-відсоткової довіри, 
вважається достатнім перевірити інформацію у 
двох інших незалежних джерелах. Журналіст має 
бути особливо пильним, щоб не завдати шкоди 
неповнотою або неточністю інформації. 

Грубим порушенням етичних стандартів є 
навмисне перекручення фактів, їх тенденційний 
вибір, поширення брехливої чи напівбрехливої 
інформації, отримання матеріального заохочення 
від третіх осіб за публікацію якихось фактів або 
думок.

Часто неточність є результатом звичайної 
журналістської недбалості. На жаль, нині фактично 
в усіх медіа немає бюро з перевірки інформації, 
що підвищує загрозу добросовісних помилок. Такі 
помилки сильно шкодять авторитету та іміджу 
як всього органу медіа, так і журналіста, що був 
автором матеріалу. 

Неперевірена та неточна інформація 
з’являється і внаслідок браку часу та бажання 
повідомити сенсаційну новину раніше, ніж інші 
медіа. Однак часто такі спроби підвищити свій 
авторитет призводять до протилежних наслідків. 
Таким чином, інформація, яку поширюють медіа, 
обов’язково має бути перевіреною.

Збалансованість
Дотримання цього принципу передбачає 

виконання трьох умов: 
1) має бути наведена та проаналізована 

вся інформація, що зібрана журналістами при 
підготовці матеріалу;

2) журналіст має 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 іншої події, а й мати 
можливість самій робити висновки зі зібраного 
фактичного матеріалу.

Окремою є проблема нейтральності 
журналістських матеріалів. Журналіст повинен 
бути нейтральним, коли працює в інформаційному 
жанрі. Створюючи аналітичний чи художньо-
публіцистичний твір, він має повне право на 
висловлення своєї позиції. Потрібно тільки, щоб 
аудиторія могла чітко відділити цю позицію від 
інших думок та викладу фактів.

Достовірність
Журналіст відповідає не тільки за етичними 

нормами, а й за законом за правдивість відомостей, 
які викладені в його матеріалі. Але, крім того, 
слід звернути увагу, що журналіст не має 
використовувати незаконні або недостойні методи 
збирання інформації. Застосування таких методів 
виправдано тільки у випадку гострої соціальної 
потреби.

Згадаймо, коли військові під час навчань 
влучили не в мішень, а в житловий будинок 
у Броварах (причому внаслідок цієї трагедії 
були людські жертви), Міністерство оборони 
категорично спростовувало свою причетність до 
цього, і була висунута версія про вибух газу. Тільки 
коли знімальна група «Нового каналу» проникла в 
будинок під виглядом працівників Міністерства з 
надзвичайних ситуацій, відзняла ідеально рівний 
отвір, що залишився від падіння ракети, та інші 
докази причетності військових та показало це в 
ефірі, Міністерство оборони вимушено було визнати 
свою провину, а українська аудиторія дізналася 
правду. Звичайно, таке збирання інформації було 
повністю виправданим.

Але є й інші випадки. У серпні 1997 р. 
настирливі фотографи (папараці) переслідували 
автомобіль з принцесою Діаною. Вона, її друг 
та водій машини загинули, пробуючи уникнути 
цього переслідування. Французький суд визнав 
фотографів невинуватими у трагедії, але якщо б 
вони збирали інформацію в іншій спосіб, аварії б 
не було.

Підвищує довіру до матеріалу посилання на 
джерело інформації. Якщо інформація взята з 
першоджерела, це сильно підвищує довіру до 
неї. Журналіст має обов’язково зазначати, чи був 
він учасником події, а якщо матеріал пишеться 
за свідченнями інших осіб, слід, крім перевірки 
правдивості їх слів, вказувати, наскільки вони 
були близькі до події, чи не є їх слова переказом 
слів інших свідків. Навіть коли наводяться думки 
чи судження, обов’язково слід вказувати на всі 
випадки, коли ці думки належать не журналісту. 
Інакше аудиторія сприйматиме їх як висловлення 

П
Іванов В. Ф.  
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журналістської позиції.
При виборі джерел інформації журналісту для 

забезпечення достовірності матеріалу слід звертати 
увагу на чотири моменти: а) близькість джерела 
до події, процесу чи явища; б) компетентність у 
проблемі, що розглядається; 

в) кількість джерел (чим більше, тим більше 
гарантій, що відомості достовірні); 

г) чи є у джерела особиста зацікавленість у 
відповідному висвітленні проблеми.

Звичайно, медіа повинні передавати інформацію 
максимально оперативно, але це не має шкодити 
перевірці матеріалів на їх достовірність. 
Оприлюднення недостовірних відомостей завдасть 
набагато більше шкоди, ніж затримка, що 
викликана необхідністю перевірки. Перевірятися 
мають абсолютно всі факти, навіть ті, що здаються 
цілком очевидними.

Повнота
Ще однією важливою умовою всебічного 

збирання та подання інформації є повнота 
висвітлення фактів. У медіа мають бути подані всі 
значущі факти з проблеми, що розглядається, без 
вийнятків і купюр. Неповна картина спотворює 
дійсність в очах аудиторії. Тенденційний 
відбір фактів є грубим порушенням етичних та 
професійних стандартів.

Теж саме стосується й суджень та думок. 
Журналіст при висвітленні проблеми має давати 
весь спектр основних думок з цього питання.

Журналістське слово повинно завжди 
ґрунтуватися на фактах. Причому всі факти 
необхідно ретельно перевіряти. Перевірка важлива 
навіть у тих випадках, коли факти були раніше 
опубліковані або здаються цілком очевидними. 
При цьому розгляд героя чи проблеми публікації 
має бути всебічним. Це означає намагатися: 1) 
аналізувати всі доступні відомості, що стосуються 
об’єкта розгляду; 2) завжди надаводи основні 
точки зору при розгляді контраверсійних проблем. 
У об’єкта критики завжди повинна залишитися 
можливість висловитися.

Саме в цьому полягає як бажання досягти 
об’єктивності, так і неупередженості позиції 
журналіста.

Журналіст для перевірки інформації має 
намагатися особисто зустрічатися з особами, 
які стали героями його матеріалів. Особливо це 
важливо, якщо вони стали героями негативними. 
Люди мають право знати точку зору всіх сторін 
будь-якого конфлікту. 

Журналіст повинен намагатися вказувати 
на свої джерела інформації. Аудиторія має 
право сама робити висновок про достовірність і 
неупередженість тих джерел.

Приховування джерел інформації можливо 
тільки як виняток. При цьому треба обов’язково 
з’ясувати мотиви, за якими джерела інформації 

хочуть залишитися анонімними. Якщо журналіст 
погоджується на умови своїх джерел, то він 
обов’язково має дотримуватися обіцянки.

У випадку, якщо помилка все ж таки допущена 
(а це час від часу буває в будь-якому медіа) треба 
терміново її визнати і спростувати. Це не призведе 
до падіння авторитету медіа (звичайно, якщо 
помилки там не стали повсякденним явищем), 
а навпаки запевнить аудиторію в тому, що на 
першому місці в журналістів стоїть завдання її 
точного та достовірного інформування.

Важливо також, щоб заголовки матеріалів, 
тексти до ілюстрацій відповідали змісту матеріалів. 
Якщо заголовок не стосується основного змісту, то 
читач буде почувати себе обдуреним і буде схильний 
до того, щоб поміняти джерело інформації. 
Частим, на жаль, є використання фотознімків для 
ілюстрування подій, на яких ці знімки не робилися. 
Редакція таким чином нібито підтверджує свою 
солідність, але рано чи пізно такий обман буде 
помічений і авторитет газети постраждає набагато 
більше. Подібним явищем є використання 
архівного відеоряду на телебаченні без вказівки 
на те, що це було зняте раніше. Змонтовані 
фото- та відеоматеріали повинні обов’язково мати 
відповідну позначку. Неприпустимі інсценування 
подій для вдалого фото- чи відеоматеріалу. Якщо 
за задумом треба відтворити подію, то читачі, 
глядачі та слухачі повинні бути чітко інформовані 
про це. Тобто аудиторія завжди має право знати, 
чи є то справжні знімання події, чи вони були 
зроблені раніше.

Не можна також репетирувати зі справжніми 
героями події, що має відбутися. Абсолютно 
неприпустимі інсценування в інформаційних 
жанрах. Не можна використовувати постановочні 
елементи при запису інтерв’ю. Тобто аудиторія 
має бачити картинку, максимально наближену до 
реальності. Журналістика – це не художня фото- 
чи кінознімання.

Провалом закінчилася одна із найбільш відомих 
спроб інсценування – публікація «Світ Джиммі» 
Джанет Кук. Ця історія побачила світ 29 вересня 
1980 р. на сторінках газети «The Washington Post». 
Журналістка розповіла про жахливу історію 
8-річного хлопчика з трущоб, якого вітчим привчив 
до героїну і який мріяв стати наркодилером. Д. Кук 
відмовилася назвати адресу хлопчика, кажучи, що 
тоді його життя буде під загрозою. У квітні 1981 р. 
журналістка отримала Пулітцерівську премію. Але 
потім з’ясувалося, що вона збрехала про важливі 
факти своєї біографії. Зокрема, з’ясувалося, що 
вона не має вищої освіти й не володіє іноземними 
мовами (у біографії при прийомі на роботу вона 
стверджувала протилежне). Тоді редактор став 
вимагати доказів, що Джиммі існує. Журналістка 
визнала свою брехню. Премія була скасована, а 
Д. Кук залишилася без роботи. Це типовий кінець 

Вимоги до роботи з фактами та джерелами інформації в мас-медіа
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інсценізованої інформації.
Є особливості в поданні такого незвичного 

джерела інформації, як чутки. Часто виникає 
питання: чи приділяти чуткам увагу, чи треба 
їх випускати на велику аудиторію. Чутки – це 
один з видів комунікації, і якщо вони мають 
масовий характер, то журналіст обов’язково має 
зреагувати на це. При цьому треба дослідити не 
тільки характер чуток і сферу їх поширення, 
але і можливе джерело, соціальні передумови та 
наслідки цих чуток. Брехливі чутки мають бути 
спростовані (краще, якщо буде надано слово 
авторитетним незаангажованим експертам), 
правдиві – підтверджені.

При викладі фактів їх обов’язково треба чітко 
відділяти від думок, суджень, коментарів. Це – 
один з основних принципів доброї журналістики. 
Факти треба повідомляти незалежно від того, чиї 
інтереси вони підтримують, а чиї обмежють. Тобто 
факт має самоцінне значення і його приховування 
(якщо він має суспільну вагу) неприпустиме.

Вважається безперечним один з канонів 
журналістики, який американське товариство 
редакторів прийняло ще в 1923 р.: «Необхідно 
проводити чітку межу між інформаційним 
повідомленням і висловленням думок. 
Інформаційні повідомлення повинні бути вільними 
від висловлення будь-якої думки чи пристрасті в 
усякому вигляді». Він коротко виражений гаслом 

«news not vіews» (новини без поглядів).
Позиція журналіста при викладенні фактів має 

виявлятися в їх повному доборі, послідовності 
висвітлення, а не в навішуванні ярликів. Якщо 
коментар потрібний, то краще, щоб його давали 
незалежні авторитетні експерти, а не політики чи 
журналісти.
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ступ. Відносини PR та ЗМІ – одне з 
дискусійних питань сучасного медіапростору.  

Представники ЗМІ досить часто ставляться до PR-
фахівців дещо зверхньо, дорікаючи їм у зазіханнях 
на свободу слова. У свою чергу, PR-фахівці часто-
густо забувають, що журналісти – це лідери 
громадської думки, тож ставитися до них потрібно 
з повагою. Проте, попри конкуренцію та певні 
взаємні претензії, обидві сторони добре розуміють: 
як у притчі про окремі лозинки та віник, саме у 
спільній роботі їхні перевага та сила.

Зрештою, зв’язки з громадськістю, відтоді як 
Семом Блеком була написана абетка цієї галузі 
[2], однозначно виокремлюють такий напрям 
діяльності, як медіарилейшнз, віддаючи належне 
авторитету ЗМІ в суспільстві й важливості 
підтримки доброзичливих взаємовигідних відносин 
з журналістами.  При цьому традиційно йдеться 
про налагодження саме працівниками PR та прес-
служб відносин із журналістами. Засоби масової 
інформації залишаються найпотужнішим каналом 
і технологією впливу на масову свідомість, тож 
зрозумілий непідробний, активний і постійний 
інтерес до них фахівців у галузі зв’язків з 
громадськістю в усьому світі. України це 
стосується повною мірою, оскільки Інтернет все 
ще залишається для значної частини населення 
другорядним джерелом інформації, а для вікової 
категорії 50+ у сільській місцевості, невеликих 
містечках або райцентрах більшістю загалом 
«чужим».  

Аналіз останніх публікацій та досліджень. 
Сполучення понять «ЗМІ» і «PR» актуалізувалося 
для України з середини   90-х рр. ХХ ст., коли 
розбудова демократичного суспільства висунула на 
перший план завдання цілеспрямованого свідомого 
формування громадської думки. Можливість 
вибору – політичного, соціального, культурного 
– змусила владні структури, бізнес, громадські 
та інші організації й установи шукати підтримки 
у широких кіл української громадськості. Відтоді 
в Україні вийшло чимало наукових і популярних 
видань про формування громадської думки й 
організацію ефективних комунікацій з різними 
суб’єктами на ринку і в міжособистісному 
спілкуванні [2; 4; 5; 6; 8]. Питання існування 
технології  зв’язків з громадськістю, її місце серед 
інших маркетингових технологій, взаємодія зі ЗМІ 
як суб’єктом медіапростору стали об’єктом аналізу 
в роботах провідних іноземних та вітчизняних 
учених І. Альошиної, Дж. Бернета, Т. Лук’янець, 
В. Королько та ін., становлять окремий розділ 
у колективному підручнику «Основи реклами і 
зв’язків з громадськістю» кафедри реклами та 
зв’язків з громадськістю Інституту журналістики 
КНУ імені Тараса Шевченка.

Формулювання цілей статті. Метою цієї 
роботи є дослідження процесу взаємодії PR і 

засобів масової інформації як основних суб’єктів 
сучасного медіапростору, можливості взаємодії 
цих технологій, що забезпечує їхню максимальну 
ефективність. 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
Попри популярні дискусії про зниження 
ефективності традиційних ЗМІ і їхню близьку 
комунікативну смерть, діалог ЗМІ і PR-структур, 
окремих журналістів і фахівців у галузі зв’язків з 
громадськістю триває.  З точки зору PR-фахівця 
медіарилейшнз (media relations – зв’язки зі ЗМІ) 
є однією з ключових функціональних сфер PR-
роботи, поруч із організацією спеціальних подій 
(event-маркетинг) та використанням неформальних 
комунікацій [8, с. 358–360].

Саме ЗМІ виступають основним посередником 
між замовником PR-послуги та кінцевою аудиторією, 
на увагу якої розраховує замовник,  йдеться чи то 
про споживчий інтерес, політичну лояльність чи 
щось інше. Завдяки засобам масової інформації 
відбувається поширення певної ідеї або окремого 
інформаційного повідомлення на велику аудиторію 
і, у найкращому випадку, поступове зміцнення 
репутації бренда чи особи, на які спрямовані ці 
дії, формування лояльної громадської думки тощо. 
ЗМІ, незважаючи на розповсюдження соціальних 
медіа та громадянської журналістики, все одно 
залишаються «четвертою владою», і заручитися 
її підтримкою – життєво важливе завдання для 
PR-фахівця. Для цього необхідно вирішити два 
ключові питання: 

– які саме ЗМІ необхідно залучити до вирішення 
того чи іншого завдання;

– в якому форматі це зробити. 
Для потреб сфери PR в українському 

журналістикознавстві прийнято  класифікувати 
ЗМІ за різноманітними критеріями: 

– традиційні  чи нові (інтернет, інтерактивне 
ТБ та радіо); 

– характер аудиторії (міжнародні, 
загальнонаціональні, регіональні, для різних 
вікових груп, чоловічі, жіночі тощо);

– тематична спрямованість (універсальні, 
спеціалізовані); 

– цільовим призначенням 
(загальноінформаційні, публіцистичні, рекламні, 
розважальні тощо); 

– періодичністю та часом виходу; 
– способом поширення інформації (радіо, ТБ, 

друковані ЗМІ, Інтернет ЗМІ).  
Більш повний і достеменний перелік можна 

знайти у відповідних розділах численних 
підручників і монографій з журналістики, зокрема 
[4; 8].

Кожна з категорій має свої переваги: радіо 
гарантує швидкість поширення інформації, 
телебачення – її візуальне підкріплення, нові ЗМІ 
– більш широку аудиторію порівняно з іншими 

В
Дерев’янко О. Г., Ковтун Т. В. 
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джерелами. Відповідно до цих показників, при 
розробці PR-кампаній проводиться попередній 
моніторинг та аналіз ефективності тих чи інших 
груп ЗМІ відповідно до конкретної мети, конкретної 
цільової аудиторії тощо. За результатами 
моніторингу для подальшої співпраці відбираються 
найбільш адекватні до вимог і умов кампанії ЗМІ. 

Питання формату вирішується шляхом 
здійснення фундаментального вибору – чи 
робити так звану прес-подію (найчастіше –  прес-
конференцію), чи обмежитися заявою для ЗМІ 
(прес-реліз, коментар) без подієвої комунікації. 
Після того, як обрано один із цих шляхів, 
обирається характер коментарю (офіційний чи 
неофіційний) та визначається коло залучених 
ЗМІ (один ЗМІ на засадах ексклюзивності чи 
кілька на засадах обмеженого доступу, чи значне 
поширення).

Якщо йдеться про конкретні особи з 
журналістської спільноти, то PR-служби зацікавлені 
в налагодженні взаємовигідної співпраці як з 
виданнями загалом, так і з редакторським та 
авторським складом. Куратори відповідних тем, 
що входять до сфери інтересів PR-фахівця, не 
менш важливі, ніж керівники відділів або навіть 
головні редактори. 

Водночас потрібно враховувати, що у сфері 
media relations в Україні наявна внутрішня 
суперечливість: більшість ЗМІ зацікавлена 
у сенсаціях, в інформації, яка б гарантувала 
прибутки, збільшення аудиторії, тоді як завдання 
PR-фахівця – донести до цільової аудиторії 
інформацію, яка містила б ключові ідеї стосовно 
об’єкта PR-діяльності, якщо можна без зайвого 
ажіотажу. Враховуючи різний підхід до інформації 
з обох боків, випадки невдоволення журналістів та 
PR-професіоналів одне одним – не рідкість.

Тому  для плідної співпраці з засобами масової 
інформації PR-фахівці мають: 

1) знати специфічні особливості відповідних 
ЗМІ та механізм їхньої роботи; загальні принципи 
та ризики взаємодії зі ЗМІ; 

2) вміти задовольняти інформаційні потреби 
журналістів, не завдаючи

шкоди бізнес-інтересам компанії та забезпечуючи 
бажаний вплив на цільові аудиторії; залишати 
сприятливе враження за результатами особистого 
спілкування з представниками ЗМІ; зберігати 
дистанцію, яка не є перешкодою навіть для дуже 
теплих дружніх стосунків.

Не останнє місце в налагодженні й підтримці 
відносин журналістів і фахівців у галузі зв’язків 
з громадськістю посідає така етична категорія, як 
взаємоповага. Особисте спілкування журналіста 
та PR-фахівця можна порівняти зі спілкуванням 
прокурора та адвоката на судовому процесі. 
Тому для обох сторін доцільно (більш вигідно 
та безпечно) виконувати три основні правила 

«техніки безпеки»: 
1. Журналіст має розуміти, що PR-фахівець – 

людина, чиї твердження визначаються не власними 
уподобаннями, а корпоративною політикою, 
ціннісними орієнтаціями замовника, які не можна 
ігнорувати, незважаючи навіть на їхню можливу 
невідповідність прийнятим суспільним настановам.

З іншого боку, PR-фахівець має розуміти, що 
професійний журналіст шукатиме інформацію 
доти, доки не знайде її, причому тієї якості та в 
тому обсязі, що його задовольнять. Тому важливо 
надати безпечний для організації максимум даних, 
не нехтувати додатковими коментарями, намагатися 
максимально задовольнити цікавість представників 
ЗМІ та поінформувати їх стосовно нюансів. 

2. Журналіст має враховувати, що фахівці з 
конкретних галузей промисловості або сільського 
господарства більше знаються на практичних 
питаннях, ніж журналіст, який у сучасних реаліях 
працює в кількох тематичних нішах і не має вузької 
спеціалізації. Тому журналістам варто ретельніше 
прислухатися як до власне фахівців, так і до їхніх 
повноважних представників – піарників.

З іншого боку, і PR-фахівець має враховувати, 
що на ринку все ж таки є журналісти, які вже 10-
15 років поспіль висвітлюють ситуацію у тій чи 
іншій галузі, а тому небезпідставно вважають себе 
справжніми експертами  мають право на відповідну 
експертну думку.

3.  Журналіст має усвідомлювати, що жодна 
організація не вбачає сенс свого існування в 
спілкуванні зі ЗМІ. Прес-служби багатьох 
українських державних і недержавних установ 
далекі від досконалості, а тому вислови «без 
коментарів» або «іншим разом» у відповідь 
на запит можна почути доволі часто. Етика 
співпраці з піарниками не забороняє журналістові 
користуватися альтернативними джерелами 
інформації і проводити власні журналістські 
розслідування.

PR-менеджер, у свою чергу, має усвідомлювати, 
що він часто є єдиним промоутером ідеї важливості 
спілкування зі ЗМІ у своїй організації, і гідно 
виконувати цю функцію, переконуючи зверхній 
топ-менеджмент своєї компанії-клієнта поводитися 
media friendly.

Експерти визнають, що компанії, які налагоджють 
двосторонні зв’язки з громадськістю, досягають 
бажаної популярності, мають сприятливий імідж, 
користуються довірою і повагою населення, а 
це, у свою чергу, забезпечує більш доброзичливе 
ставлення до компанії з боку споживача. Рівною 
мірою це стосується ЗМІ як бізнес-структури, 
адже в управлінському апараті ЗМІ також є 
відділ реклами та PR, менеджер з PR (зв’язків з 
громадськістю), у потужних медіахолдингах – PR-
директор з відповідним штатом підлеглих, і їхнім 
завданням є не пошук замовників-рекламодавців, 

Медіарилейшнз: ефективність взаємодії PR та ЗМІ
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а саме налагодження і підтримка ефективних 
зв’язків з широкими колами громадськості.

Рівноправні стосунки між журналістами і 
фахівцями у галузі PR сприяють досягненню 
взаємовигідних результатів. Але для цього PR-
фахівці мають, з одного боку, розуміти, як 
працюють ЗМІ, яка інформація їх цікавить, в 
якій формі вона має бути підготовлена тощо, а з 
іншого – вміти привертати увагу й довіру преси, 
створювати гідні суспільно значущі інформаційні 
приводи, плідно співпрацювати з журналістами. 

Питання про PR-служби має ще один аспект, 
вартий аналізу, – зовнішній та  внутрішній PR.

Більшість організацій на сьогодні віддає належне 
PR як важливій і невід’ємній функції управління. 
Відповідно вони або заручаються підтримкою 
зовнішніх агенцій (аутсорсинг), або віддають 
перевагу внутрішнім PR, якими опікуються 
переважно власні прес-служби (інтсорсинг), або 
використовують комбінацію цих моделей.

Незважаючи на те, що обидва внутрішні 
суб’єкти виконують, здавалося б, одну функцію, 
між ними існують певні, і де в чому досить 
суттєві, розбіжності.  По-перше, навіть у межах 
однієї компанії у PR та прес-служби потенціал та 
обов’язки далеко не однакові. Тоді як PR-служба 
має доступ до конфіденційної інформації та бере 
участь у створенні бізнес-стратегії компанії, 
прес-служба є виконавцем рішень «згори», і її 
повноваження обмежуються менш глобальними для 
компанії функціями. PR-служба концентрується 
на розробці корпоративних «легенд», прес-служба 
працює з реальними інфорприводами. PR-служба 
здійснює весь комплекс PR-комунікацій, а прес-
служба «опікується» переважно ЗМІ та частково 
організацією та проведенням PR-заходів. Ще одна 
розбіжність – залучення до діяльності PR-служби 
зовнішніх консультантів порівняно з виключно 
штатними працівниками у складі прес-служби. До 
сфери компетенцій PR-служби входить PR будь-
якого спрямування на противагу прес-службі, яка 
спеціалізується виключно на «білому» PR.

Особливості роботи цих суміжних структур 
унаочнено у наданій нижче таблиці.

Незалежно від мотивів створення та реалій 
існування внутрішніх PR-структур, за певних умов 
вона може відчути дефіцит інтелектуального та 
організаційного ресурсів. Це може бути одиничний 
випадок (проведення специфічного проекту поза 
компетенціями корпоративних спеціалістів) 
або системне явище. Рішення відносно того, чи 
варто передавати PR-функцію на аутсорсинг, 
приймається відповідно до певних потреб компанії. 

Таким чином, ЗМІ, спілкуючись з тією чи 
іншою установою, повинні враховувати ймовірність 
тандему «установа-агенція». PR-агенція може бути 
стовідсотково уповноважена вести спілкування зі 
ЗМІ від імені клієнта (повний аутсорсинг) або 

виконувати окремі проекти (частковий аутсорсинг). 
Проте в обох випадках професійна PR-агенція 
схильна займати помірковану компромісну позицію 
і стримувати «різкі рухи» своїх підопічних на 
адресу або разом зі ЗМІ. Тому довгострокові 
партнерські відносини агенції та мас-медіа є 
важливим чинником ефективної PR-роботи.

Загалом політика будь-якої компанії у сфері 
взаємодії зі ЗМІ залежить від кількох вагомих 
чинників:

– ступінь публічності компанії;
– політика конфіденційності – визначені 

категорії інформації, яка є конфіденційною;
– регламентований бізнес-процес взаємодії зі 

ЗМІ, зокрема алгоритм взаємодії, матриця спікерів 
за змістом коментарів.

Її кінцевою метою аж ніяк не є задоволення 
цікавості суспільства щодо діяльності цієї 
організації. Якість роботи PR-служби оцінюється в 
категоріях фінансових показників, частини ринку, 
пізнаваності бренда, лояльності споживачів. Тому 
ЗМІ є важливим, але не єдиним каналом донесення 
інформації до цільових аудиторій. 

Знаковим для сучасного медіапростору є дедалі 
більше обмеження впливу ЗМІ. Пояснити це 
можна такими чинниками:

1. Зменшення довіри до ЗМІ. Люди вже не 
ймуть так однозначно, як раніше, віри пресі та 
телебаченню, оскільки навчені гірким досвідом 
щодо якості самої інформації та причин її появи в 
медіапросторі, обґрунтоване поширення думки про 
замовні журналістські матеріали. 

2. Зниження рівня інтересу аудиторії до 
інформації не розважального типу. Суспільство в 
переважній більшості налаштоване на споживання 
інформаційного продукту, що не потребує 
особливих розумових навантажень та «легко 
перетравлюється». Відповідно до цього PR-
проекти та акції, що не вміщуються в ці вузькі 
рамки, мають значно менше шансів на очікуваний 
резонанс, активне поширення та кінцевий 
успішний результат. Тому організації чимдалі 
частіше створюють власні підконтрольні ЗМІ та 
використовують можливості інтернету (зокрема, 
соціальні мережі).  

Попри всю неоднозначність ставлення 
громадськості до сучасних українських ЗМІ, 
поки що саме  організації, що налагоджють 
симетричні зв’язки з громадськістю, домагаються 
широкої популярності, мають сприятливий імідж, 
користуються довірою і повагою населення. Крім 
того, у сучасній Україні час від часу актуалізується 
проблема самоідентифікації суб’єктів ринку щодо 
певних соціальних, культурних, екологічних 
проблем. А під час виборчих кампаній окремі 
бізнес-структури, громадські організації, публічні 
особи  вважають за необхідне оприлюднювати свої 
пріоритети в тій чи іншій галузі. 

Дерев’янко О. Г., Ковтун Т. В.
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Отже, навіть незважаючи на той факт, що 
традиційні ЗМІ в плані формування громадської 
думки не тільки в Україні, але загалом у світі 
дещо втратили свої позиції, а тому не можуть бути 
однозначним гарантом успішності PR-кампаній, 
негативно вплинути на репутацію компанії чи 
публічної персони вони цілком здатні. Тому сталі 
та взаємовигідні відносини корпоративних PR-
служб з більшістю ЗМІ – не просто забаганка, а 
справді нагальна справа. 

Механізм роботи PR зі ЗМІ включає: 
– розсилку прес-релізів та прес-пакетів 

(матеріалів,  фотографій, статистичних  даних  
тощо);  

– організацію прес-конференцій; 
– відвідування журналістами спеціальних 

заходів; 
– оперативне надання інформації за запитами; 
– організацію семінарів з навчання журналістів, 

які пишуть з відповідної проблематики. 
Для інформування журналістів влаштовують 

бри¬фінги, на яких оприлюднюють погоджену 
сторонами – учасниками переговорів інформацію 
про їхній зміст, перебіг, результати. Інформаційне 
навантаження мають паблік-тури - спеціалізовані 
поїздки, організовані для жур¬налістів, під час 
яких їх ознайомлюють з фірмою (організацією), 
регіоном тощо; прес-клуби, під час засідань 
яких представники певної галузі й журна¬лісти 
обговорюють актуальні проблеми; неофіційні 
зустрічі з журналістами, коли відбувається 
обмін інформацією, передавання журналістам 
спеціальних інформаційних пакетів, що можуть 
спонукати їх до підготовки відповід¬них матеріалів. 
Нерідко для появи певних матеріалів у ЗМІ 
спе¬ціально організовують «втрату» інформації –  
цілеспря¬моване донесення до відома журналістів 
інформації з одночасним приховуванням її джерел 
і зацікавлених в її оприлюдненні осіб.

Окрему сторінку в контексті даної теми 
становлять спеціалізовані інформаційні ресурси 
PR-індустрії. Частково вони є комерційними, 
частково створені при громадських організаціях. 
Окремі з них наведені в поданій нижче таблиці.

Наведені в таблиці дані свідчать про достатньо 
високу активність PR- суб’єктів на медіаринку, 
про наявність достатньої кількості ресурсів для 
висвітлення актуальних проблем і поточних подій 
у цій сфері. Проте якісні характеристики таких 
ресурсів не є однозначними і вимагають окремого 
аналізу.

Висновки. Підбиваючи підсумки, необхідно 
зауважити, що одним з найефективніших базових 
принципів спілкування зі ЗМІ для PR-фахівців 
є відкритість (звісно, до певної межі), надання 
якісної інформації, робота в режимі «24х7» – 
«цілодобово». Можна однозначно говорити про 
взаємну зацікавленість журналістів і піарників, 

що пояснюється неможливістю здійснення якісних 
зв’язків з громадськістю без залучення ЗМІ і, у 
свою чергу, неможливістю оперативного якісного 
інформування громадськості без звернення до 
прес-служб організацій та установ і ПР-служб 
безпосередньо. Крім того, важливим є усвідомлення 
менеджментом ЗМІ необхідності власного якісного 
PR  для підтримки зв’язків з аудиторією поза 
шпальтами та ефіром для забезпечення довіри 
й формування позитивної репутації. Наостанок 
варто зазначити і роль особистих стосунків між 
працівниками цих сфер. Люди працюють з людьми, 
і цей факт не зміниться доти, доки, як жартують 
піарники, людська цивілізація не залучить до 
сфери медіа та PR роботизовані комплекси.
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Д о д а т к и
Таблиця 1.

Таблиця 2

PR-служба

Назва Рубрики

Доступ до конфіденційної інформації

«Винницкая реклама» 
Проект

Всеукраїнський портал 
про PR

Все про
«Public Relations»

http://www.vr.com.ua/book/

http://www.propr.com.ua/

http://www.pr-chance.kiev.ua/

Розробка корпоративних легенд

Зв’язки зі ЗМІ (стратегічний рівень)

Відповідальні за підготовку та реалізацію 
всього комплексу PR-комунікацій

Залучення зовнішніх консультантів

Необмеженість використання технологій в 
роботі

Участь у розробці бізнес-стратегії

Прес-служба

Електронна адреса

Виконання рішень топ-менеджмента

- реклама і PR; маркетинг /
брендинг; direct marketing, 
BTL; НЛП, гіпноз, 
психотехнології

- новини PR; закон і PR; 
статтті; вдалі кампанії; 
дослідження; освіта

- історія PR; PR внутрішній 
і зовнішній; напрями PR; 
створення бренду;
PR і ЗМІ

Використання корпоративних легенд згідно із 
завданнями PR-служби

Зв’язки зі ЗМІ (тактичний рівень)

Участь у підготовці та реалізації PR-заходів

Виключно штатні працівники

Використання виключно «білих» технологій

Передача ЗМІ інформації про реальні події – 
інфорприводи
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МЕНЕДЖМЕНТ 
ХХІ
Компанія

НОВЫЙ МАРКЕТИНГ
Журнал

ПИАРЩИК
Співтовариство  
PR-професіоналів

ПРАВИЛЬНЫЙ 
МАРКЕТИНГ

СТРАТЕГИИ
Журнал, у которого 
можно учиться

Украинская Ассоциация
маркетинга

Українська PR-ЛІГА

MANAGEMENT.COM.UA
Интернет-портал для 
управленцев

PR- ЦЕНТР
Інтернет-проект

PROREKLAMU.CОM
про рекламу и не только

PUBLICITY
PR-Коммуникации

Рекламастер

http://m21.com.ua/

http://www.marketing.web-
standart.net/

http://www.prschik.com/

http://4p.net.ua/

http://www.strategy.com.ua

http://uam.in.ua

http://www.pr-liga.org.ua/

http://www.management.com.ua

http://pr-center.org.ua/

http://www.proreklamu.com/

http://www.publicity.kiev.ua/

http://www.reklamaster.com/

- стратегія; маркетинг; PR; 
консалтинг; антикризовий 
менеджмент; фінансовий 
менеджмент; інтелектуальний 
капітал

- новини; концепції в 
маркетингу; PR; трейд-
маркетинг; маркетинг 
відносин; форум

- стратегії; тактики; відео 
дня; невидимі герої; PR 
on-line

- новини; статті; посилання; 
дослідження; форум

- лідерство; менеджмент; 
маркетинг; PR-фінанси; 
управління персоналом

- стандарти; журнал 
«Маркетинг в Украине»; 
конференції; маркетинг-
газета; тренінги; клуби УАМ

- новини Ліги; етичний PR-
кодекс; форум соціально 
відповідального бізнесу 
України; конкурси; форум

- стратегія; маркетинг і 
продажі; управління змінами; 
управління персоналом; 
форуми

- новини; библіотека 
комунікацій; 
PR-агентства; форум 
спеціалістів; on-line 
консультування; 
корисні посилання; 
ярмарок вакансій

- новини реклами; прес-
релізи; словник термінів; 
каталог ЗМІ; статті; регіони 
України; 
закони України

- новини; антикризові 
комунікації; репутація; 
зв’язки зі ЗМІ; маркетинг; 
PR для бизнесу; ефективність 
PR

- BTL; PR; медіа; креатив; 
продакшн; брендинг; ІМК; DM
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Дослідження реклами та зв’язків з громадськістюДослідження реклами та зв’язків з громадськістю

УДК 351. 364.46  

Вплив іміджу Президента на формування іміджу держави

© Чекалюк В. В., 2015© Чекалюк В. В., 2015

У статті розглянуто вплив іміджу Президента 
на формування іміджу держави. Імідж країни, 
репрезентований у ЗМІ, залежить від існуючого 
іміджу перших осіб та лідерів, а також від 
представників еліти, насамперед від Президента.  
Обраний народом, лідер відіграє провідну роль у 
політичному житті країни і формуванні її іміджу. 

Ключові слова: медіа, Президент, лідер, 
імідж, аудиторія

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

The article deals with impact of the President’s 
image on forming the state’s image. The image of the 
state represented in the media depends on the current 
image of the top officials and the leaders and also on 
the representatives of the elite, especially the President. 
Being chosen by the people, a leader plays a leading 
role in the political life of the state’s image making.

More detailed information about the positioning 
of image of the state in the light of the President’s 
perception in the media is available in the author’s PhD 
thesis “Media mechanics for forming a positive image of 
Ukraine in the world: reality, evolution, projections”.

Keywords: media, president, leader, image, 
audience.

Chekaliuk Veronika 
Candidate of  Sciences on Social 
Communications

Избранный народом, лидер играет ведущую 
роль в политической жизни страны. В статье 
рассматрено влияние имиджа Президента на 
формирование имиджа государства. Имидж 
государства напрямую зависит от имиджа первых 
лиц и лидеров, а также от представителей элиты, 
творческих лиц и спортсменов, но, прежде всего, от 
Президента. 

Ключевые слова: медиа, Президент, лидер, 
имидж, аудитория.

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

The impact of President’s image on forming the state’s image

Влияние имиджа Президента на формирование имиджа государства
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Вплив іміджу Президента на формування іміджу держави

ктуальність – Надшвидкий розвиток 
іміджелогії у світі і, зокрема в Україні, 

потребує перегляду звичних стереотипів. Новизна 
дослідження полягає в тому, що в статті вперше 
проаналізовано інструменти і методи впливу на 
аудиторію, формування іміджу в різних політичних 
ситуаціях. Досліджено досвід науковців-практиків, 
іміджмейкерів щодо створення й поширення 
революційних наукових технологій впровадження 
позитивного іміджевого забарвлення об’єкта 
(предмета іміджу) у масову свідомість.

Мета – дослідити аспекти формування 
позитивного іміджу лідера держави, його вплив на 
сприйняття держави у світі і  в усередині країни. 

Завдання – визначити основні принципи 
діяльності вітчизняних ЗМІ й методи формування 
іміджу держави та її лідера, оскільки імідж 
держави як результат інформаційного середовища, 
сформованого ЗМІ.

Дану тематику вивчають провідні вітчизняні 
й закордонні вчені, іміджмейкери, зокрема: 
Г. Почепцов, В. Різун, В. Іванов, В. Костиков, 
Д. Ольшанський, М. Дорошко, Н. Качинська, 
В. Шкляр, Т. Іванова, В. Шепель, А. Ситников, 
Густав Водічка, Жак Сегела,  Девид Герген, Ричард 
Верслин, Майкл Портер, Лі Куан, Ю.  Роберт 
Сквайр, Джон Диадорфф, Тим Белл, Бернард 
Ингхем, Ной Вебстер та ін.

Досі дослідники виходили з різних уявлень 
про сутність іміджу, масової комунікації, 
процесів сприйняття інформації та закономірності 
формування громадської думки через призму 
сприйняття державного лідера. Питання іміджу 
державного лідера, й держави зокрема, на початку 
ХХІ ст. надзвичайно  актуальне  й не вирішене, не 
існує єдиного  алгоритму створення іміджу, але є 
спільний висновок: імідж потребує уваги і новацій, 
його треба створювати, формувати, зберігати за 
допомогою інструментів медіа і вдосконалювати 
систематично.

Дана стаття продовжує досліджувану 
тему, і науковий цикл, розпочатий матеріалом 
«Взаємозалежність формування іміджу держави та 
її лідера» [1, с. 57],  де наголошено на взаємодії 
об’єкта, імідж якого формується разом з цільовою 
аудиторією через медіаінструменти.  Імідж держави 
та її лідера – це продукт ефективних комунікацій за 
допомогою медіаінструментів. У статті  викладено 
наукове бачення творення репутації країни та її 
лідера за умов демократії. 

Пропонуємо визначення: імідж держави  –  це 
образ країни зовнішній  і внутрішній, сформований 
і зафіксований у масовій свідомості громадян під 
впливом діяльності лідерів держави, видатних 
персон, економічних, політичних, екологічних та 
інших чинників. Позитивний імідж чи негативний 
– це залежить від   комунікативної взаємодії 
дипломатів і лідерів країни і за її межами.

Спостерігаючи за політичною ситуацією в 
Україні 2010–2014 рр., це насамперед ізольованість 
Президента і уряду від народу, небажання бути 
публічними і спілкуватися з медіа, робимо висновок 
про необхідність перегляду іміджевих технологій 
і принципів роботи вітчизняних політтехнологів, 
створення власних інструментів взаємодії лідера з 
масами з врахуванням менталітету нації. Основа 
формування політичного іміджу держави – це 
історичні здобутки, визначні дати і події, історичні 
діячі. Йдеться про комплексні поняття (події, 
явища) як про позитивні, так і негативні, що 
формують відповідний імідж держави. Існуючі 
факти на шляху до оприлюднення підлягають 
певному трактуванню через призму медіа. Певний 
імідж має основні механізми його формування: 
хаотичний-неконтрольований і  продуманий-
послідовний. Формування іміджу відбувається 
як крізь призму політичних подій, що виникли 
спонтанно, так і внаслідок копіткої роботи 
іміджмейкерів, і ЗМІ. Вагому роль у формуванні 
іміджу держави та її лідера як ззовні так, і  в 
середині країни відіграють економічні й політичні 
прогнози та глобальні очікування. Робота 
над створенням іміджу потребує моніторингу 
ситуації, оцінки існуючого іміджу і відповідності 
до запитів аудиторії; розробки стратегічної 
програми  впровадження; корекції і оперативного 
реагування на непрогнозовані, непередбачувані 
зміни у суспільно-політичному житті країни  та її 
лідера. Прогнози політтехнологів, маркетологів, 
іміджмейкерів, політологів, їх реальні дії, 
розробка стратегії, відкритість для широкої 
аудиторії і взаємодія з медіа гарантують підсилення 
державного іміджу та лідера, який відповідає 
сутності трансформації громадянського суспільства. 
Вдалий імідж, прийнятний для тиражування в 
ЗМІ, повинен бути оптимальним –   задекларовані 
наміри команди політика мають відповідати 
реальній діяльності, вчинкам і політичним крокам 
Президента. Із зазначеного випливає, що головну 
роль у сприйнятті державного іміджу відіграє її 
лідер – Президент. 

Уявлення про лідера, його імідж і репутацію 
безпосередньо відбиваються на ставленні до 
держави на світовій арені. Це підсвідома асоціація, 
тому що більшість громадян країни можуть не 
поділяти симпатії чи антипатії  дипломатів, 
політиків, більше того іноді Президент може бути 
лише формальним лідером, а асоціації з країною 
виникатимуть при згадці митця, спортсмена, 
політика, тобто народного лідера. Так, у пабі в 
Німеччині українському туристу, демонструючи свої 
знання про батьківщину відвідувача, бармен назве 
не ім’я Президента України, а наприклад Кличка-
боксера чи Шевченка-футболіста. Сприйняття 
чи несприйняття держави в цілому залежить 
від інформаційно-аналітичних медіапроявів. 

А
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Нині зазначені видозміни формулюють перед 
науковим товариством актуальні наукові 
проблеми, пов’язані з напрацюванням новітнього 
чи уточненням традиційного термінологічного 
апарату комунікативістики іміджелогії, реклами 
й медіазнавства. Новітні медіа, соцмережі та 
інші інформаційно-комунікативні технології 
стимулюють революційні зміни в масовій 
комунікації, оперативність і правдивість передання 
даних від першоджерела до світового розголосу, 
цим підсилюючи позитивний імідж або ж руйнують 
його. Дж. Морлі влучно зазначив:  «У промові 
важливі три речі: хто говорить, як він говорить 
і те, що він говорить, має останнє значення» [2, 
с. 1].

Відкритість і публічність – найкращі інструменти 
формування й збереження позитивного політичного 
іміджу лідера й держави в цілому.  Термін «імідж» 
має англійське походження, поняття трактують як 
цілеспрямований і емоційно забарвлений образ, 
що склався в масовій свідомості й набув характеру 
стереотипу; як набір певних якостей, які люди 
асоціюють з певним індивідом. Політичний імідж  
виникає  тільки тоді, коли він стає «публічним» 
і починає стосуватися різних сторін політичної 
практики. 

Дослідники пропонують три групи складників 
іміджу політичного лідера. Персональні 
характеристики: фізичні, психофізичні особливості, 
характер, тип особистості, індивідуальний стиль 
прийняття рішень тощо. Соціальні характеристики 
– це, насамперед, належність до певної соціальної 
групи – партії, національності, професійної групи, 
соціальний статус.

  Символічні характеристики: лідери стають 
знаками певних ідеологій,  можливого майбутнього, 
певного курсу дій. Так, зовнішність лідера –  
одна з небагатьох характеристик, яка набуває 
в телевізійну епоху великої ваги, –   манера 
поведінки і спілкування відіграють істотну роль при 
формуванні першого враження про конкретного 
політика, а отже і держави, яку він представляє.         
Також науковець А. Акайомова зазначає, що 
чистота й виразність мовлення, прагнення бути 
переконливим, ораторські навики політика 
відіграють важливу роль у формуванні іміджу.  
Що стосується особливих характеристик, то тут 
найбільшого значення набувають інтелектуальні 
якості [3, с. 29–31]. 

Вивчаючи історію президентів США та 
європейських і пострадянських лідерів, вважаємо, 
що закономірностей у формуванні іміджу лідера 
держави немає. Що є ідеалом в одній країні, – 
неприйнятне на іншому континенті. Так,  у США – 
це добропорядний сім’янин з білозубою усмішкою,  
африканський вождь племені хизується скальпами 
і  гаремом. У сучасному європейському світі роль 
лідера нівелюється. Так, греки домоглися зміни 

уряду, але поліпшення не настало, і їм тепер немає 
проти кого боротися, тож провину складають на 
Ангеліну Меркель. У Росії терористи свій гнів 
спрямовують проти мирного населення. Паризькі 
бідняки свого часу взяли Бастилію як символ 
влади короля, уособлення проблем, і відбулася 
революція. Там і в наш час багато бідняків, які 
влаштовують погроми і вступають у сутички з 
поліцією, але це не призводить до революції. 
Теперішня ситуація не потребує лідера-героя. 
Потрібна харизматична особистість, здатна на 
монотонну щоденну роботу над собою, проблемами 
держави і творенням іміджу країни. Що менше 
амбіцій, то більше шансів, що краще працюватиме 
система, менше буде заворушень. Нині світом 
править не політик, а бізнес. Він не залежний, і 
йому немає потреби триматися за фальшивого 
лідера на бюрократичній посаді. З часом вибори 
стануть справді демократичними, бо сам по собі 
лідер вирішуватиме дуже мало. До чого прагнуть 
ті, що на барикадах Євромайдану 2013 – 2014 рр.? 
Більшість з них не за імпічмент Президента, а за 
зміну системи, за «перезавантаження державної 
системи». Не за іншого Президента, а зміну 
держави. Отже, на часі  вміння комунікувати, 
домовлятися – з опозицією, народом, бізнесом, 
ЗМІ, іншими державами. Силові методи, тиск 
можуть дати лише короткострокові позитивні 
результати. Власне доля держави значною 
мірою залежить від кваліфікації іміждмейкера, 
який працює з лідером, його здатності мислити 
креативно. Досліджуючи тему, розуміємо, що 
іміджелогія – це наука не тільки про привабливий 
вигляд і вміння підтримувати бесіду.  В. Шепель 
трактує поняття «іміджелогія» як звернений до 
кожного заклик бути привабливим і вміти нести 
світло людям, що сприяє зовнішньому вияву 
глибинної потреби людини бути гідною особистістю 
[4, с. 24].

На думку Н. Вебстера, поняття «імідж» 
похідне від «свідомість», утвореного за допомогою 
мови зображення, опису; розумова концепція, 
підтримувана різними суспільними групами, що 
символізує основну позицію й орієнтацію щодо 
особи, об’єкта, расового типу, політичної філософії 
або національності [5, c.1].

Г. Почепцов увважає, що «імідж – це звернене 
у зовнішнє «Я» людини її публічне «Я» [6, с.54].

Вдалим іміджем лідера можна вважати такий, 
що відповідає запитам і уявленням соціальної 
групи. Це  лише грунт для подальшої роботи над 
іміджем держави. Пропонуємо власне визначення 
функцій іміджу:

Стимулююча – потенційному лідеру створюється 
дещо незвичний для людини імідж, але бажаний для 
цільової аудиторії. Щодня об’єкт іміджу й команда 
фахівців працюють на те, щоб цей імідж прижився. 
Спершу існує індивідуальна незвичність, але мета 

Чекалюк В. В.  
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того варта. Імідж лідера несе в собі інформацію 
на рівні підсвідомого – більшість бажає бути 
схожою на лідера, його судження є незаперечними 
й авторитетними. Здатність переконати маси, що 
носій іміджу є втіленням їх сподівань й ідеальних 
якостей, залежить від креативності, фаховості 
іміджмейкерів.

Імідж державного лідера формується в масовій 
свідомості радше на інтуїтивному, підсвідомому 
рівні, ніж на свідомому. Пропонуємо термін: імідж-
афірмація. Йдеться про віртуально створений 
бажаний образ,  психологічний аванс. Створення 
мотиватора, внутрішньої підйомної сили, за рахунок 
якої, з мінімальними втратами об’єкт іміджу 
набуває життєвого успіху, іміджевої привабливості 
для мас і досягається мета, до якої йшла команда, 
– відповідний кінцевий імідж, заявлений раніше 
у афірмаціях. Визначення афірмація – (від 
лат. Affirmatio — підтвердження) — коротка 
фраза, що містить вербальну формулу, яка при 
багаторазовому повторенні закріплює необхідний 
образ або настанову в підсвідомості об’єкта іміджу 
(лідера), сприяючи поліпшенню психоемоційного 
фону людини й стимулюючи позитивні зміни в 
її житті. Це авторський психологічний прийом 
творення іміджу державного лідера. 

Іміджмейкери в роботі з тими клієнтами, які 
планують балотуватися, підніматися по кар’єрній 
драбині, практикують самопрезентацію афірмацію. 
Тобто клієнт готує сам своє бачення іміджу, а група 
фахівців коректує. Максимально наближуючи до 
можливостей лідера і очікуваних запитів аудиторії. 
Погоджується план дій і терміни їх виконання. 
Збувається на 99,9 %.

Пластичність образу – оперативне 
підлаштування до обставин і запитів цільової 
аудиторії. Як приклад, існує небезпека видатися 
ЗМІ надто м’яким, оскільки журналісти часто 
плутають толерантність і дипломатичність із 
безхребетністю.

Яким буде «кінцевий лідерський продукт» – 
залежить від майстерності команди й відповідності 
об’єкта очікуванням і запитам. Отже, яким бути 
лідеру  ХХІ ст. –  диктують час і обставини.

Пропонуємо класифікацію:
Лідер-батько – стабільний у поглядах і 

переконаннях заступник, мудрий порадник, 
господар країни й впевнений правитель. Політолог 
Д. Видрін зазначає: «Проблема не в тому, чи є 
у президента «повноваження царя». Проблема в 
тому, хто є цар» [7, c. 222]. 

Дослідник С. Денисюк, аналізуючи 
комунікативні аспекти політичного іміджу, 
доводить, що своєрідністю формування іміджу 
українського політика є те, що він створюється в 
умовах занепаду цінностей, які були притаманні 
минулим поколінням й одночасно із застосуванням 
новітніх виборчих технологій. Сьогодні, в умовах 

браку єдиних цілісних ідеологічних поглядів лідерів 
на розвиток держави, чіткої національної ідеї, 
немає загального стриженя, який визначає напрям 
дій і думок людей. Тому в контексті політичної 
свідомості, у процесі формування іміджу політика 
наголошено саме на політичну психологію, у 
межах якої відбувається формування іміджу 
певного лідера. Також відбувається маніпулювання 
свідомістю через різноманітні політичні технології 
[8, с. 506].

Лідер-секссимвол як продукт медіакампанії. 
Як приклад, можна навести губернатора штату 
Каліфорнія – Сильвестра Сталоне, який мав 
прихильність мас до свого кіноекранного образу. 
Проте з повноваженнями держслужбовця він не 
впорався і, як наслідок, втратив вплив і симпатії 
виборців.

Лідер-син, друг молоді – молода за віком людина 
(25 – 35 рр.), близька за інтересами й поглядами до 
ровесників, чим викликає довіру. Поведінка лідера-
сина: турбота про старше покоління, звернення до 
традицій і людських цінностей, віра у Бога. Це дає 
шанс здобути прихильність і представників зрілого 
віку.  Для цього типу лідера важливо заявити в 
ЗМІ про своє походження, родовід. Людські 
якості, освіта, побут, соціалізація й публічність, 
відкритість і дипломатичність, бажання вчитися і 
працювати, послідовність у обіцянках і вчинках, 
обов’язковість, відданість професії, комунікації 
з медіа, прагнення діями виправдати сподівання 
мас  – наявність перелічених чинників – запорука 
успішного іміджу лідера.

Формат лідер-кумир – людина, яка після 
певного власного вчинку, проголошеної життєвої 
позиції набула поваги й шани мас. Таким лідером 
був В. Ющенко, його авторитет  шалено зміцнів 
під час Помаранчевої революції. Але кроки, які він 
здійснював під час президентства, швидко вивели 
народ із ейфорії. Зокрема, він не втримав статус 
лідера  через свою неорганізованість, нездатність 
бути послідовним, надмірне захоплення власним 
хобі. Державою керували його соратники. Так, у 
березні 2008 р. на напади журналістів на Голову 
Секретаріату Президента, В. Ющенко сказав: 
«Балога – це я» [9]. Чим підніс імідж В. Балоги і 
публічно визнав себе неспроможним бути лідером.

Отже, держава і лідер – споріднені й нероздільні 
складники єдиного іміджу. Падають рейтинги 
лідера, – втрачає позиції держава. Закономірність 
очевидна. Від дій і іміджу лідера залежить бажання 
зовнішніх потенційних партнерів співпрацювати з 
державою, чи навпаки. На створення  позитивного  
іміджу витрачаються роки, його можна за певних 
обставин втратити за мить. Адаптація у середовище 
і вміння тримати баланс – запорука стабільності 
іміджу лідера і його країни.

Лідер «свій хлопець» – виходець з народу, 
простодушний і відкритий, діє в інтересах простих 

Вплив іміджу Президента на формування іміджу держави
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людей. Досвідчений політик і мислитель В. Балога 
вважає: «Справжній лідер має право вимагати від 
людей лише те, що робить сам. Іншими словами – 
лідер нації не має жити в беззаконні, вимагаючи 
від людей неухильного дотримання норм, які 
сам порушує. Лідер не має права користуватися 
безкоштовною медициною, якщо вона не доступна 
його народу. Він не має права жити в розкоші, 
якщо люди часто не мають найнеобхіднішого. 
Найголовніше – лідер нації це той, хто усвідомлює, 
що працює заради народу, а не що народ працює 
заради нього». В. Балога вважає, що вплив іміджу 
Президента на імідж країни – очевидний, щодо 
іміджу України, підбиває підсумки: «Важливим 
іміджевим кроком для світової спільноти став 
Євромайдан – те, що відбувається на Майдані – 
це не змагання Сходу і Заходу, не конкуренція 
світоглядів, а класична боротьба добра і зла. Народ 
хоче свободи, миру і добробуту, а йому пропонують 
на вибір вбивство, рабство або диктатуру. Люди 
виходять на вулиці з прапорами – на них посилають 
силовиків зі зброєю і т.д. За роки незалежності 
в Україні, дякувати Богу, не було ні війни, ні 
масштабних катаклізмів. За рівнем економічного та 
інтелектуального потенціалу ми попереду не лише 
наших східних сусідів, а й не уступаємо багатьом 
західним. І тут виникає риторичне запитання – 
чому Україна живе гірше Сербії, гірше Боснії і 
Герцоговини, де за останні 20 років близько 5-ти 
було проведено в стані війни? Чому нинішню 
Україну уже починає випереджати Албанія? Хотів 
би адресувати це питання президенту Януковичу: 
ви та ваша команда керуєте країною останні 4 роки. 
За цей час ви зробили багатими і забезпеченими 
багатьох людей, близьких до президента. Це у 
вас вийшло добре. А як бути з рештою громадян 
України? Вони не вимагають від вас неможливого, 
вони не просять садити пальми в пустелі і будувати 
фонтани в кожному селі. Вони хочуть нормального 
рівня життя, яке можна забезпечити навіть з тими 
ресурсами, які є, і влади, яка не буде їх вбивати і 
викрадати. Хіба важко над цим задуматися?» [10, 
с. 7].

Важливий клімат, в якому відбувається 
творення іміджу. Політолог 

Д. Видрін вважає, що так званий «творчий 
клімат» має дві складові: комфортність клімату, 
естетику предметного оточення, толерантність 
соціального оточення і ступінь свободи політичної 
системи.  Країна, в якої немає «світлого минулого», 
отримає «темне майбутнє» [7, c.221]. 

Безперечно,  навики спілкування із 
представниками ЗМІ, ведення власного блогу 
чи сторінки в соціальних мережах, відіграють 
важливу роль у творенні іміджу політика. Лідеру 
під час комунікацій з медіа потрібно демонструвати  
небайдужість до країни, зацікавленість у розвитку 
всіх сфер її діяльності; бути чуйним до проблем 

і відкритим для спілкування; здатним легко 
комунікувати з людьми різного віку, соціального 
статусу, статі, професій; викликати довіру; 
за будь-яких обставин вести себе виважено й 
невимушено; бути послідовним у діях і обіцянках, 
відповідальним і пунктуальним; готовим реагувати 
навіть на провокативні питання представників ЗМІ; 
працювати чесно, оперативно; вільно володіти 
державною мовою, бути обізнаним в історії, 
використовувати цитати класиків і історичні 
приклади, проводити паралелі та аналогії, мати 
широкий кругозір, вміти аналізувати ситуацію 
й прогнозувати її розвиток. Наведений список – 
своєрідна мірка ділових якостей лідера України 
ХХІ ст.

Як державному лідеру уникнути негативу в 
спілкуванні з медіа, особливо якщо журналіст 
провокує на грубість? Політологам рекомендуємо 
ігнорування як один із інструментів.  Враховуючи 
статус і діяльність Президента, він може дозволити 
собі мовчання, але помірне – не більше як 30 % з 
усіх комунікацій із пресою. Рейтинги зростають у 
тих, хто вміє витримати паузу.  Надмірне мовчання 
лідера може викликати й антирейтинг, але це не 
на довго. Промовистий виступ, публічна заява чи 
короткий коментар по суті - знову повернуть «у 
сідло». Крилата фраза Дж. Кенеді «Не питай, що 
твоя країна може зробити для тебе, питай, що ти 
можеш зробити для своєї країни» [11, с. 1] стала 
кредом багатьох президентів і неформальних 
лідерів. Саме інтереси держави має відстоювати 
Президент і кожен громадянин. Цією фразою 
Кенеді урівнює всіх у прагненні працювати разом 
і кожного окремо на єдину мету – успіх держави. 
Будь-яка стратегія лідера поширюється в ЗМІ і 
стає частиною свідомості мас. 

«Західні ліберали завжди твердили, що цілком 
вільна преса є запорукою викриття корупції та 
формування прозорого й чесного уряду. Але не 
будемо забувати про те, що вільні й беззаборонні 
преса й телебачення в Індії і Таїланді, на Філіппінах 
і Тайвані, у Південній Кореї та Японії не зупинили 
корупції, яка широко просякла адміністрацію цих 
країн на всіх рівнях; а найяскравіший приклад 
того, що вільна преса  є просто інструментом 
корумпованої влади, - це колишній прем’єр-міністр 
Італії Сільвіо Берлусконі, який володіє широкою 
мережею ЗМІ, що не завадило йому стати об’єктом 
слідства та звинувачення в корумпованості ще до 
того, як він обійняв посаду прем’єр-міністра» [12 
c. 175 – 176].

 Зосередимо увагу на привабливості керівників 
держав, їх впливі на імідж країни. Дослідник 
В. Костиков згадує  зустріч із  французьким 
лідером Франсуа Миттераном. Коли лідер і 
його команда прибули до Москви з офіційним 
візитом,  під час прес-конференції було 
встановлено десятки потужних софітів, які 

Чекалюк В. В.  
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засвічували обличчя. Іміджмейкери пояснили, 
що таке потужне освітлення «знімає десятки 
років» з обличчя лідера. І справді, у зморшках, 
хворобливий на вигляд французький лідер свіжий 
мав вигляд  на екрані. Тоді В. Костиков почав цей 
прийом використовувати на прес-конференціях 
Б. Ельцина, на що Президент Російської Федерації 
обурювався, але, побачивши результат на екрані, 
змирився, згадує технолог [13, c. 164–165].

Проаналізувавши роботи дослідників щодо 
даної тематики, пропонуємо узагальнити: ЗМІ 
виконують дві найважливіші, тісно пов’язані між 
собою функції: формують і підтримують імідж, 
спостерігають за політичним життям від імені 
соціуму та забезпечують репрезентацію публічної 
сфери, моделюють імідж держави, що базується 
не лише на існуючих фактах, а прогнозують його 
розвиток, створюючи нову реальність. Державна 
влада США і країн ЄС широко використовує  
для формування мас-медіа. Імідж як продукт 
комунікації визначається не тільки його носієм. 
Позитивний політичний імідж держави виникає 
тоді, коли він зорієнтований на певні соціальні 
групи, певне коло реципієнтів, відповідаючи саме 
їхнім потребам.

Висновок. Україна повинна існувати як держава 
виключно для захисту прав і свобод своїх громадян. 
Імідж держави – сформоване групою фахівців 
бажане відображення реального стану речей.  
Процес творення іміджу поетапно: моніторинг 
запитів масової аудиторії, аналіз існуючого іміджу 
лідера, аналіз запитів закордонної аудиторії, аналіз 
потенційних ринків діяльності, зваження «за» і 
«проти» щодо кінцевої мети й інструментів роботи, 
бо якщо ціна іміджу надто висока, бо, можливо, 
варто поміняти об’єкт іміджу; коли група експертів 
визначилася з планом роботи – наступний крок 
– творення іміджу і його тиражування, зокрема 
використовуючи медіа як інструмент. Імідж 
формується в масовій свідомості за допомогою 
ЗМІ.  Надалі передбачено контроль за реакцією 
на тиражований імідж лідера й швидка реакція 
фахівців на те, щоб підсилити і підкоректувати 
образ лідера, що систематично потребує підсилення 
позитивного політичного іміджу, який сприятиме її 
соціально-економічному та політичному розвитку 
й розширенню партнерських взаємозв’язків із 
внутрішнім зовнішнім ринком. Тема щодо іміджу 
лідера і його вплив на державний імідж досить 
масштабна, у дослідженнях якої наголошено на 
тому, що здебільшого результатів можна досягти 
за допомогою медіаінструментів. Немає єдиної 
формули, яка б гарантувала успіх використання 
певного іміджетворчого інструмента, оскільки з 
надзвичайно швидкими темпами розвитку науки 
й медіасередовища щодня з’являються нові 
методи й прийоми формування іміджу і впливу 
на масову аудиторію. Час диктує нові правила. 

Темі державного іміджу присвячено чільне місце 
у політично-економічному розвитку світового 
товариства. 

Розглянуто аспекти формування позитивного 
іміджу лідера держави, його вплив на сприйняття 
держави у світі і в усередині країни. Наголошено 
на взаємодії об’єкта, імідж якого формується з 
цільовою аудиторією через медіаінструменти.  
Імідж держави та її лідера – це продукт ефективних 
комунікацій за допомогою медіаінструментів. 
У статті  викладено наукове бачення творення 
репутації країни та її лідера за умов демократії. Як 
зазначає Д. Видрін, «Демократія завжди збільшує 
набір методів, за допомогою яких можна уникнути 
розпаду країни» [7, c. 222].
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Дослідження реклами та зв’язків з громадськістюДослідження реклами та зв’язків з громадськістю

УДК 007:304:001+004.9 

Вплив світової фінансової кризи на розвиток
та просування luxury брендів

© Сухаревська Г. В., 2015© Сухаревська Г. В., 2015

Стаття спрямована на вивчення зв’язку між фінансовою 
кризою  та поведінкою споживачів товарів класу люкс. У 
дослідженні розкрито такі поняття, як основні рушійні сили 
(мотивації) покупців товарів класу люкс у період нестабільної 
економічної ситуації. Унікальність, матеріалізм та вплив 
соціальної групи розглянуто як три основних мотиватори 
споживання предметів розкоші. Дослідження базується на 
працях та аналітичних матеріалах таких відомих вчених, 
як Х. Лейбенстайн, Л. Фестінгер, Дж. Сорос, Р. Мейсон та 
ін. Досліджено питання, що може допомогти ринку розкоші 
уникнути долі інших сегментів ринку в період різкого 
економічного спаду.

Ключові слова: світова фінансова криза, споживання, 
люксовий ринок, попит, унікальність, матеріалізм.

This article studies the synergies between financial crisis and 
behavior of luxury goods consumers. This research reveals such 
concepts as key drivers (motivations) of buyers of luxury goods 
during the unstable economic situation. Uniqueness, materialism 
and influence of a social group are considered as three main 
motivators of luxury goods consumption. The research is based on 
the studies and analytical materials of such prominent scholars as 
H. Lebenstein, L. Festinger, G. Soros, G. Mason etc. The author 
reveals the issues that can help the luxury market to avoid the fate 
of other market segments during the hard economic downturn.

Keywords: global financial crisis, consumption, luxury market, 
demand, uniqueness, materialism.

Статья направлена на изучение связи между финансовым 
кризисом и поведением потребителей товаров класса люкс. 
В исследовании раскрыто такие понятия, как основные 
движущие силы (мотивации) покупателей товаров класса люкс 
в период нестабильной экономической ситуации. Уникальность, 
материализм и влияние социальной группы рассматриваются 
как три основных мотиватора потребления предметов 
роскоши. Исследование базируется на трудах и аналитических 
материалах таких известных ученых, как Х. Лейбенстайн, 
Л.Фестингер, Дж. Сорос, Р. Мэйсон и др. Изучено вопрос, 
который может помочь рынку роскоши избежать участи других 
сегментов рынка в период резкого экономического спада.

Ключевые слова: мировой финансовый кризис, потребление, 
люксовый рынок, спрос, уникальность, материализм.
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ступ. Нині можна сміливо стверджувати, що 
світова криза вже давно стала глобальною, 

вона та її наслідки – це стан глибокого розладу 
фінансової системи країни (або країн), який 
призводить до руйнування банківської системи, 
девальвації національної валюти, інфляції, 
зростання безробіття, кризи ліквідності, обвалів 
на фондових ринках, зниження рівня споживання 
тощо. Зважаючи на теперішню ситуацію в Україні, 
при дослідженні luxury брендів неможливо 
ігнорувати кризовий контекст, і саме цим зумовлена 
актуальність статті. 

Метою роботи є дослідження питання впливу 
світової економічної кризи на такий сегмент 
ринку, як товари класу люкс. Мета реалізується з 
допомогою таких завдань:

визначення, що являє собою світова фінансова 
криза і який вплив вона має на споживачів 
надкоштовних товарів; визначення, що є 
посередником між унікальністю, матеріалізмом 
та соціальною групою, які розглядаються як три 
головні мотиватори розкішних покупок; 

аналіз та виявлення ефективних методів 
просування лакшері брендів на ринку в період 
кризи.

Методи дослідження: метод прямого аналізу 
для тлумачення поняття «світова економічна 
криза»; метод синтезу і порівняння для тлумачення 
взаємозв’язків між економічною нестабільністю 
та поведінкою споживачів продукції люкс; 
метод актуальної нескінченності, що у випадку 
фінансової кризи видається особливо релевантним; 
метод аксіоматичного підходу.

Дослідження базується на працях та 
аналітичних матеріалах відомих учених. 
Наприклад, Х. Лейбенстайн виділяє й обгрунтовує 
соціальні феномени, що спонукають до здійснення 
надкоштовної покупки [27]. Ці феномени зазнають 
значних змін у контексті кризи, тому їх розглянемо 
детальніше.

Л. Фестінгер вважає, що процеси соціального 
впливу та деякі види конкурентної поведінки 
є проявами одного соціально-психологічного 
процесу й можуть розглядатися однаково на 
концептуальному рівні. Обидва безпосередньо 
пов’язані зі стимулом для самооцінки й 
необхідністю в порівнянні себе з іншими особами 
[14]. Знову ж таки, в умовах кризи цей стимул 
здатен до непередбачуваних трансформацій, 
цікавих для нашого дослідження.

Дж. Сорос детально аналізує джерела кризи 
й її наслідки для майбутнього [6]. Вважаючи 
його засади універсальними, ми вирішили 
послуговуватись ними в контексті розгляду 
сучасної кризової ситуації взагалі й впливу її на 
сприйняття продукції класу люкс зокрема.

Р. Мейсон зазначивив, що до класичних, 
загальних теорій про процеси прийняття споживчого 

рішення досить складно пристосувати конструкцію 
«показного споживання», адже природа соціально-
економічної поведінки змінюється  залежно від 
соціального класу й економічної групи [19].

Під впливом всесвітнього економічного спаду 
доходи ринку лакшері зменшилися на 10 відсотків 
у 2009 р. порівняно з 2008 р.. Чому фінансова 
криза все ж таки вплинула на ринок надкоштовних 
товарів у деяких країнах, незважаючи на відносну 
«захищеність» таких товарів від криз? Щоб 
розуміти цю ситуацію, необхідно з’ясувати, чому 
споживачі купують предмети розкоші, що спонукає 
до покупок товарів класу люкс і як споживачі таких 
товарів змінюють свою закупівельну поведінку на 
ринку розкоші впродовж фінансової кризи [4].

Світові виробники елітних товарів 
попереджають, що незабаром істотно підвищать 
ціни. Головні причини — волатильність валютного 
ринку та зміна споживацьких настроїв. 

 «У люксових брендів сильна цінова політика. 
Якщо ви збільшуєте ціни, отже, захищаєте свою 
виручку від несприятливої ситуації на Forex та від 
зміни попиту. Все це допомагає нарощувати міць» 
[5].

Водночас, бізнесу доводиться балансувати між 
бажанням збільшити виручку та проблемою втрати 
клієнтів, які можуть зацікавитися конкуруючою 
продукцією.

Найбільш агресивно в останні роки підвищували 
ціни такі гравці ринку, як Hermes і LouisVuitton, 
Richemont і Gucci. Вартість елітних сумок в останні 
роки зростала в середньому на 6 %, коштовності 
подорожчали на 4,5 %. Експерт-стиліст компанії 
Conlumino А. Кутіган розповіла CNBC, що 
зростання вартості брендів знову ж таки свідчить 
про їх ексклюзивність [5].

Для подальшого розвитку теми вважаємо за 
необхідне дослідити проблемний фон, властивий 
ринку розкоші.

За оцінкою експертів, глобальний ринок 
предметів розкоші коштував майже 86 млрд  
доларів США вже у 1990 р.. За наступними 
підрахунками, обсяг ринку товарів розкоші в 
2005 р. становив 146 млрд євро, що на 9 % вище 
показників попереднього року [25].

Нинішня глобальна фінансова нестабільність 
відчутно вплинула на ринок розкоші та змінила 
поведінку споживачів, яка, безперечно, зазнає 
впливу з боку різних обставин придбання 
дорогих покупок в період фінансової кризи. 
Зокрема, покупці здійснюють вибір ретельніше — 
обираючи продукт, вони розглядають свої потреби 
докладніше.

Такі обставини, на нашу думку, важливі 
для компаній, які мають бути в змозі успішно 
конкурувати на ринку розкоші під час економічних 
спадів. Необхідно виробити конкретніше та глибше 
розуміння основних рушійних чинників здійснення 

В
Сухаревська Г. В. 
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покупки класу люкс і як ці чинники піддають 
під вплив економічної кризи, яка, у свою чергу,  
призводить до остаточних змін у споживанні 
предметів розкоші.

Дослідники припускають, що рідкісність 
та обмеженість є основою бажання споживача 
продукції класу люкс, а також, відповідно, 
перевагою бренда [26].

Деякі використовують у цьому випадку термін 
«матеріалізм».

Під матеріалізмом у даному випадку розуміють 
значення, якого споживач надає предмету 
володіння, яке, у свою чергу, є найбільшим 
джерелом задоволення [12].

У випадку лакшері-товару це означає, що 
придбання певних люксових товарів додає власнику 
престижу, тимчаслом, як цей індивід, скоріше за 
все, буде нехтувати  будь-якою функціональною 
доцільністю нової речі.

Для того, щоб вижити в лакшері-сегменті 
та підтримувати великі очікування споживачів, 
підприємствам необхідно адаптувати конкретні 
стратегії своєї поведінки на ринку відповідно 
до різних мотиваційних тенденцій покупців на 
ринку розкоші. Саме тому ми вважаємо доцільним 
дослідити вплив  глобального економічного спаду 
на зацікавленість у люкс-товарах, аналізуючи 
вплив економічної нестабільності на  медіатори, які 
допомагають спеціалістам винаходити ефективні 
маркетингові стратегії та розробляти нові ідеї 
стосовно того, як все ж таки стимулювати витрати 
під час «галузевих хитань».

На нашу думку, доречно провести сегментацію 
споживачів розкоші.

По-перше, понад половина споживачів 
надкоштовних брендів мають закордонну освіту, 
часто проживають або працюють за кордоном. Вони 
постійно перебувають під впливом космополітичних 
тенденцій та відповідного способу життя. Ці люди 
розуміються на розкоші,  вони купують лакшері 
товари регулярно й часто. 

Численні дослідження також показують, що 
водночас відбувається формування нової верстви 
багатого класу, яка складається переважно з 
представників середнього класу, які також стають 
прихильниками розкоші та роблять значний 
внесок у споживання люксових товарів. Серед 
знавців надкоштовних брендів у цьому сегменті 
переважають молоді люди, які схильні скоріше 
витрачати, аніж заощаджувати. 

Спеціалісти стверджують, що споживачі розкоші 
діляться на дві групи: «новачки» або «неофіти» та 
«постійні споживачі розкоші».

«Новачки» є споживачами з нижчою 
релевантністю. Вони більш поверхневі та схильні 
вірити в те, що персона, яка володіє розкішшю, 
автоматично сприймається як людина успішна. 
До того ж, це свідчить про те, що цей індивід є 

успішним насправді. Їх найперша потреба — 
продемонструвати власний достаток, власні гроші 
та диференціювати себе самих від загальної 
маси людей. Найчастіше зазначені індивіди 
будуть купувати такі марки та продукти, які 
є загальновідомими, популярними та всюди 
впізнаваними. 

На відміну від першого типу, другий тип покупців 
надкоштовних речей, тобто  «постійні споживачі 
розкоші» — люди з високою спорідненістю з 
лакшері.  Це означає, що вони багаті, успішні та 
досвідчені користувачі брендів. Розкіш для них 
— не відкрита демонстрація, а єдино можливий 
спосіб життя. Проте навіть ця група у наші часи 
починає звертати увагу на так звані «спеціальні 
пропозиції».

Для подальшого наукового пошуку вважаємо 
доречним розглянути головні мотиваційні чинники, 
які керують споживачем лакшері-продуктів.

Результати опитування, проведеного серед 
1800 персон надвисокого достатку з усього світу 
можуть допомогти з’ясувати основні рушійні 
сили поведінки таких специфічних покупців (за 
основу береться дослідження таких   вчених, як 
Дж. Вікерста й Ф. Ренан) [27].

Серед опитаних деякі вважають, що лакшері-
продукція повинна бути рідкісною і випускатися 
в максимально обмеженій кількості. Близько 26 
відсотків володарів лакшері повністю згодні з 
тезою про те, що у випадку надкоштовних товарів 
головним чинником є почуття щастя й задоволення, 
а не тільки матеріальний аспект.

Наостанок, респонденти схильні стверджувати: 
що рішення про придбання речі аномально високої 
вартості та рідкісності пов’язане з впливом їх 
сімей, друзів та членів їх соціальної групи. 
Вони визнають — предмети розкоші купуються, 
щоб ширше продемонструвати індивідуальність 
власника та символізують їх соціальну ідентичність 
в межах громади або суспільства в цілому [27].

Варто також стисло пригадати особливі 
соціальні феномени, що спонукають до здійснення 
надкоштовної покупки:

 — ефект приєднання до більшості. Споживач 
залежить від думки інших споживачів і ця 
залежність пряма. Тому під ефектом приєднання 
до більшості розуміється ефект збільшення 
попиту, пов’язаний з тим, що індивід, керуючись 
загальноприйнятими нормами, купує той же самий 
товар, який купують інші;

 — ефект сноба. У цьому випадку в особи 
домінує прагнення виділитися з натовпу. І тут 
окремий споживач залежить від вибору інших, але 
ця залежність зворотна. Тому під ефектом сноба 
розуміється ефект зміни попиту через те, що інші 
люди обирають цей товар;

 — ефект Веблена. Феномен, коли товари 
або послуги використовуються не за прямим 

Вплив світової фінансової кризи на розвиток та просування luxury брендів
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призначенням, а для того, щоб справити незабутнє 
враження. Ціна товару в цьому випадку включає  
дві складові частини: реальну і престижну. Тому 
під ефектом Веблена розуміється ефект збільшення 
споживацького попиту, пов’язаний з тим, що товар 
має вищу ціну [16].

Мотиваційні чинники, що призводять до 
здійснення розкішних покупок, мають сприйматись 
чинниками, залежними від функціональних потреб, 
особистісних аспектів та соціальної спрямованості. 
Таким чином, унікальність, матеріалізм та вплив 
соціальної групи можуть бути дефінійовані як 
три основних мотиватори до здійснення покупки 
товару класу люкс.

Вважаємо за необхідне детальніше зупинитися 
на цих трьох аспектах.

Унікальність походження товару є 
функціональною силою. Вона активно впливає на  
особисте та емоційне прагнення людини купувати 
предмети розкоші. Дослідження показують, 
що продукти, доступні в обмеженій кількості, 
стимулюють  бажання придбати конкретний бренд 
[22]. 

Крім того, ексклюзивність товарів має більш 
значний вплив на попит, коли товар сприймається 
як рідкісний та дорогий. Ці аргументи, на думку 
психологів, зазначають, що унікальність продукту 
лакшері сприяє бажанню особи в демонструванні 
своєї особливості. Таким чином, чим 
малодоступніший люкс-товар, тим вищий щабель 
він займає для можливого покупця в ієрархії його 
бажань та потреб.  

На основі наведеної вище інформації можемо 
зробити висновок, що продукти розкоші повинні 
бути диференційовані споживачем як ексклюзивні; 
це є можливим тільки за умови, якщо товар або 
послуга не є легкодоступними і випускаються 
в дуже обмеженій кількості. У протилежному 
випадку продукт або послуга не вважаються 
предметом розкоші.

Більша частка так званих «новачків» на ринку 
лакшері —  це споживачі-сноби, які готові купувати 
предмети розкоші тільки через їх високу ціну та 
ще й тому, що такі речі дозволяють їм відчувати 
себе особливими, вищими за інших. До того ж, 
такі «новачки» спеціально уникають покупки того 
чи іншого продукту за умови, що він споживається 
загальною масою людей [19].

 Адже рідкісні продукти надають повагу й 
престиж, а відповідно не можуть бути популярними 
серед тих верств населення, яких «новачки“» 
вважають менш заможними та гіршими за себе. 
З боку соціального аспекту, споживачі купують 
унікальний предмет класу лакшері тому, що вони 
думають, що це може диференціювати їх від інших 
людей. Крім того, вважається, що саме за таких 
умов споживачі сприймають продукт як унікальний, 
єдиний у своєму роді і, до того ж,  дорогий, а це, 

у свою чергу, має великий позитивний вплив на 
попит.

Матеріалізм має велике значення в дослідженні 
питання впливу світової економічної кризи на 
ринок лакшері.

Споживачі завжди вимірюють свій успіх 
і свій соціальний статус володінням певними 
матеріалістичними придбаннями. Матеріалісти 
вважають себе успішними тою мірою, в якій вони 
можуть володіти тими цінностями, що допомагають 
їм завершити необхідний образ людини статусної. 
Таким чином, якщо людина досягає високого рівня 
матеріалізму, цілком імовірно, що такий індивід 
буде прагнути отримати річ, щоб відчути позитивні 
емоції та наслідки від придбання. 

 У вчених існує переконання, що матеріалізм 
споживачів є також певного роду сигналом 
для громадськості: надбагаті члени суспільства 
сприймають продукти класу люкс як засіб 
спілкування з іншими для враження свого 
соціального стану та іміджу [12]. 

Інша теорія стверджує, що лакшері-товари 
служать як так званий «лакмусовий папір», тобто 
відображають внутрішній світ власника [23].

Соціальна група впливу також відіграє дуже 
важливу роль у споживанні надкоштовних товарів.

Аналіз багатьох наукових праць демонструє, що 
стосунки людини з соціальними групами, з якими 
вона взаємодіє, відчутно впливає на її купівельну 
поведінку. Споживачі, як правило, намагаються 
підтримувати образ, який має відповідати уявленню 
більшості членів своєї соціальної верстви [14]. 
Загальновідомо також, що індивіди, як правило, 
поводяться подібно до правил поведінки тієї 
соціальної громади, до якої вони належать.

Психологія групи не є лише сумою цінностей, 
поглядів і переконань, властивих кожному її члену, 
тут не діє принцип поєднання. Групову психологію 
характеризує, передусім, принцип множення, 
зведення в ступінь індивідуальних психологічних 
категорій, що, у свою чергу, надає груповій 
психології інтенсивність та владність, які набагато 
перевершують вплив індивідуально-психологічний. 
Групові норми постають перед людиною як 
об’єктивний чинник у вигляді заздалегідь 
визначених критеріїв оцінки, стереотипів, зразків 
поведінки.

Поведінка споживача визначається такими 
чинниками соціального порядку, як референтні 
групи, сім’я, соціальні ролі й статуси.

Референтні групи мають прямий (тобто при 
особистому контакті) або непрямий вплив на 
стосунки або поведінку людини.

Групи, які мають на особу прямий вплив, 
називають членськими колективами (до них 
індивід належить, з ними він взаємодіє). Деякі з 
цих колективів є первинними, і контакти з ними 
мають доволі постійний характер. Це сім’я, друзі, 
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сусіди та колеги. Такі колективи, зазвичай, бувають 
неформальними. Крім того, людина належить до 
певних вторинних колективів, які, як правило, 
більш формальні, і взаємодія з якими не має 
постійного характеру. Це різного роду громадські 
організації типу релігійних об’єднань. У цьому 
випадку особа, як правило, прагне «вписатися» 
у колектив. Також група підштовхує індивіда до 
комфортності, що може вплинути на вибір ним 
конкретних товарів і марок.

Сильний вплив на поведінку покупця можуть 
мати члени його сім’ї. Сім’я первинна складається 
з батьків індивіда. Від них людина отримує 
настанови щодо релігії, політики, економіки, 
честолюбства, самоповаги, любові. Навіть у тому 
випадку, коли покупець вже не взаємодіє тісно 
зі своїми батьками, їх вплив на його підсвідому 
поведінку може все ще залишатися доситьзначним. 
У країнах, де батьки й діти живуть разом, такі 
рефлексії можуть бути визначальними.

Більш безпосередній вплив на повсякденну 
купівельну поведінку має породжена сім’я 
індивіда, тобто його партнер та діти. Діячів ринку 
цікавлять ролі чоловіка, дружини й дітей та ті 
рішення, які кожен з них приймає щодо придбання 
різноманітних товарів і послуг.

Індивід є членом безлічі соціальних груп. Його 
позиція в кожній з них можна охарактеризувати 
з точки зору ролі та статусу. Кожній ролі 
притаманний певний статус, що відображає ступінь 
позитивної оцінки її з боку суспільства. Економісти, 
бізнесмени, маркетологи, спеціалісти зі зв’язків з 
громадськістю та інші так звані «гравці ринку» 
прекрасно усвідомлюють потенційні можливості 
перетворення брендів у соціальні символи. Усі 
предмети володіння, споживання яких не приховати, 
є розпізнавальними символами, якими оперують 
люди, зараховуючи їх власника до певного рівня 
уявної суспільної ієрархії. І чим цей рівень вищий, 
тим активніше людина буде це демонструвати. 
Різняться лише способи  демонстрації. Завжди 
знайдуться особи, які захочуть демонстрацією 
показати своє високу соціальну позицію. Навіть 
без конкретного рекламного посилання, за рахунок 
самого факту існування, «статусний» продукт 
знайде свого споживача.

«Якщо споживання неможливо приховати, 
потрібно зробити так, щоб продукт спочатку 
став критерієм оцінки. Продукт повинен стати 
демонстрованим, і тільки потім йому повинна 
бути надана відповідна оцінка. Якщо споживання 
продукту неможливо продемонструвати взагалі, то 
спочатку потрібно створити символи демонстрації, 
після чого навантажувати їх потрібними 
асоціаціями» [8].

Рішення про здійснення надкоштовної покупки 
можна пояснити тим, що споживачі прагнуть до 
схожості на персон, які поділяють той же спосіб 

життя, обставини, статус, а також мотивації для 
придбання продуктів розкоші. 

Демонстративне споживання може призвести 
до того, що особа буде купувати продукцію класу 
люкс виключно для досягнення своїх соціальних 
цілей. 

Крім того, дослідження свідчать про те, що 
люди схильні довіряти міжособистісним джерелам 
інформації більше, ніж зовнішнім джерелам. Під 
зовнішніми джерелами в цьому випадку треба 
розуміти, наприклад, продавця або консультанта в 
магазині предметів розкоші [21]. 

Для подальшого дослідження маємо 
проаналізувати процеси та тенденції, які мають 
вплив на світову економіку в період глобальної 
фінансової кризи.

За минулі шість років з початку так званої 
«економічної турбулентності» 2008—2009 рр., 
сукупність викликаних нею проблем не втратила 
своєї гостроти й злободенності. Якщо не за 
глибиною, то за масштабами й наслідками її можна 
порівняти лише з Великою депресією 30-х рр ХХ ст. 
Виникнувши в іпотечному сегменті фінансового 
ринку США, криза швидко поширилася на 
реальний сектор і зросла до планетарних масштабів. 
У зоні її впливу опинилися країни та регіони, які 
відрізняються за рівнем розвитку продуктивних 
сил, соціальної та політичної орієнтації. Негативні 
економічні тенденції охопили понад 80 відсотків 
світової економіки (у роки Великої депресії 
—92,4 %). Лише окремим країнам вдалося зберегти 
позитивну, але сповільнену динаміку зростання.

Серед аналітиків, які наприкінці 2007 р. 
заперечували ймовірність кризи, сьогодні більшість 
з них пояснює негативні процеси у світовій 
економіці як наслідки іпотечної кризи в США. На 
думку неоліберальних економістів, нестабільність 
викликана колективними помилками керівництва 
кількох компаній і остаточно має завершити, 
як тільки ситуація у фінансовій сфері скрізь 
стабілізується.

Про наближення світової економічної кризи 
свідчив цілий ряд фактів. Насамперед, зростання 
виробництва у «нових промислових країнах» 
повинне було, перш за все, обслуговувати 
споживання в багатих США та ЄС [7].

Існує припущення, що сучасним економічним 
життям керує не ринок і не Держплан, а корпорації 
спекулянтів, які й створили цей штучний світ.

«Кредит та іпотека — це залізання 
спекулятивних корпорацій у майбутні доходи 
людей. Тому основний висновок щодо діяльності 
цих корпорацій такий: вони змогли годуватися і 
розбухати тільки тому, що залізли в наше майбутнє.

У той же час, пропозиції про націоналізацію 
корпорацій та банків, як форма боротьби з 
кризою, оцінюються експертами негативно. На їх 
думку, для забезпечення економічної ефективності 
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вони повинні залишатися приватними. При цьому 
залишається загадкою, як ринок може керувати 
економічним життям, заснованим на приватних 
корпораціях, без спекулянтів?» [1].

Оглядач журналу Research (Нью-Йорк) 
О. Байєр в середині листопада 2008 р. також 
висловив думку, що після «здування» так званих  
іпотечних, кредитних та сировинних «бульбашок» 
може відбутися крах ринку державних боргових 
зобов’язань США, наслідком чого буде 
безконтрольна емісія грошової маси в США, що у 
свою чергу викличе глобальну інфляцію по всьому 
світу [1].

У 2008–2009 рр. більшість політиків та 
економістів прогнозувала швидке завершення 
кризи. Проте були й такі, хто говорив про її 
довгостроковий характер. Зокрема, російський 
економіст М. Хазін оцінював тривалість 
деструктивних процесів у п’ять-вісім років [9].

К. Рогофф зазначав у 2013 р.і: 
«У той період часу загальна думка полягала, 

звичайно, в тому, що впевнене «V-подібне» 
відновлення було не за горами... Я вважав інакше, 
спираючись на дослідження, яке лягло в основу 
моєї книжки в співавторстві з Кармен М. Рейнхарт 
у 2009 р. «Цього разу все буде по-іншому». 
При ретельному вивченні попередніх глибоких 
фінансових криз з’являються причини турбуватися 
про те, що спад зайнятості буде катастрофічно 
глибоким, а відновлення — неймовірно повільним» 
[2]. 

Світові фінансові інститути регулювання не 
відреагували на події в останні роки адекватними 
діями, що підтвердило невідповідність їх діяльності 
потребам сучасного багатополярного світу. Через 
брак інструментів запобігання та мінімізації 
наслідків кризи,  світ зіткнувся з серйозними 
економічними потрясіннями і — як результат — 
зі зростанням глобальної соціальної нестабільності 
[2]. 

Для значної частини людства ще складніше 
стає забезпечити комфортне житло, освіту, якісне 
медичне обслуговування й навіть харчування. 
Тому в умовах глобалізації для нормального 
функціонування світової економіки необхідна 
стабільна, передбачувана та добре функціонуюча 
міжнародна валютно-фінансова система, в основі 
якої лежить підтримання макроекономічної та 
фінансової дисципліни провідними світовими 
державами. Нинішня ситуація показала, що 
підтримка такої дисципліни залишається 
невирішеним завданням як для суверенних країн, 
так і для провідних компаній, що оперують 
на глобальних ринках. Поточний глобальний 
економічний спад свідчить про необхідність відмови 
від стандартних підходів і вимагає прийняття 
колективних, узгоджених на міжнародному 
рівні рішень, спрямованих на створення системи 

управління процесом глобалізації. Усі країни 
мають діяти максимально рішуче, щоб відновити 
сталий економічний розвиток, а також довіру й 
стабільність на фінансових ринках.

У порівнянні з іншими країнами вплив 
глобальної кризи на Україну виявився значнішим, 
що пояснюється особливостями інтеграції країни в 
систему міжнародних зв’язків та незавершеністю 
багатьох інституційних та структурних реформ. 
Україна за рахунок об’єктивних причин володіє 
обмеженою кількістю ресурсів для того, щоб 
реалізовувати масштабні програми стимулювання 
економічної активності та допомоги банківському 
сектору. Очевидно, що стабілізація та відновлення 
ситуації в Україні вимагають тривалого часу. 
При цьому дуже складно передбачити, якою буде 
економіка України після спаду. 

Велика кількість досліджень аналізує 
глобальний вплив фінансової кризи на ринок 
розкоші та підтверджує зниження витрат на товари 
класу люкс серед відповідної верстви населення. 
Дослідження періоду початку світової економічної 
нестабільності показали зниження продажів у 
лакшері сегментів на 2 % в 2008 р. (порівняно з 
попереднім роком). Вже у той період аналітики 
прогнозували зниження, що у 2009 році буде 
становити майже 8 % [20]. 

Падіння попиту в цей період навіть трохи 
перевищило очікування, але у порівнянні з 
процесами, які відбувалися у інших сегментах 
ринку, такі деструктивні тенденції видаються 
скоріше незначними.

Але найважливішим у випадку аналізу впливу 
економічного спаду є те, що він спровокував зміни 
деяких аспектів споживацької поведінки в межах 
певних соціальних груп більше, ніж у межах інших 
соціальних груп. Перш за все стало очевидно, 
що бідні стають все біднішими, а багатші стають 
тільки багатшими. Це означає, що особи з низьким 
рівнем доходів, з меншою впевненістю у безпеці 
та надійності власних робочих місць, а також, 
відповідно, з меншим прибутком, змінили свою 
поведінку більш різко, ніж більш заможні. На 
відміну від менш забезпечених, багатій не потерпає 
від «економічного болю» так сильно [6, с. 107].

Крім того, дослідження показують, що ринок 
розкоші, як правило, є відносно стабільнішим у 
порівнянні з іншими сегментами ринку. Причиною 
цього є стабільний рівень споживацької довіри.

Але все ж таки, лакшері-бренди змінюють свою 
поведінку, як показує дослідження Bain&Company. 
Це пояснюється, по-перше, появою нового способу 
збуту товарів — інтернет-торгівлі. Усе більше 
замовлень тепер робиться в он-лайн-магазинах, усе 
менше клієнтів ходять у торгові центри. Бутики, 
навпаки, стають дедалі популярнішими. Старі та 
шановані марки змушені змінювати маркетингові 
стратегії, якщо хочуть успішно вести бізнес. 

Сухаревська Г. В. 
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«Нові, молоді фірми становлять їм конкуренцію», 
— зазначає Й. Мінг [11].

У 2010 р. товарообіг компаній, які 
спеціалізуються на предметах розкоші, досяг 
нового рекорду, склавши 172 млрд євро. Такому 
зростанню сприяв економічний бум у Китаї, 
Бразилії та Росії — серед громадян цих країн 
попит на продукцію класу люкс постійно зростає. 
Світові виробники дорогих марок годинників, 
прикрас та інших предметів сегмента лакшері 
поступово оговтуються від наслідків фінансової та 
економічної кризи [11].

«Сталося блискуче повернення предметів 
розкоші на ринок, проте їх виробникам необхідно 
орієнтуватися на тенденції нового часу та зміни 
смаків покупців», — вважає експерт у галузі 
товарів класу люкс Р. Прітцл [10].

Велику роль у цьому відіграє взаємозв’язок між 
продукцією певних марок і віком їх поціновувачів. 
«Любителі дорогих товарів у Китаї сьогодні, 
наприклад, на 20-25 років молодше покупців на 
Заході», — пояснює Прінцл. Не варто також 
забувати й про те, що далеко не останню роль 
у звичках осіб, які віддають перевагу лакшері-
брендам, відіграли он-лайн-магазини [3].

Незважаючи на фінансову нестабільність 
і слабку кон’юнктуру, предмети розкоші не 
втрачають покупця. Причому товари преміум- та 
люкс-класу все більше користуються попитом у 
країнах з перехідною економікою [18].

Аналітична компанія Bain&Company спільно 
з об’єднанням італійських виробників товарів 
вищого сегмента Fondazione Altagamma досліджує 
ринок і спостерігає за розвитком 230 провідних 
світових виробників надкоштовних речей. Згідно 
з результатами дослідження, цей сектор економіки 
став невід’ємною частиною глобального ринку, 
тобто дорогі годинники, дизайнерські прикраси 
або шикарні туфлі знаходять свого покупця не 
тільки в найбагатших регіонах світу. Майже 50 % 
виручки забезпечують клієнти з Азії  [11].

Якщо говорити про саме рівні продажів, то 
найвищі результати продемонстрував знову ж таки 
Китай, громадяни якого збільшили суми покупок 
люксових товарів на 30 відсотків (до 9,2 млрд 
євро). У США цей показник зріс на 16 % (обсяг 
становив 48,1 млрд євро), а в Європі — на 4—7 %. 
Росія зайняла четверте місце за зростанням ринку 
(9 %) і дев’яте за обсягом покупок (4,8 млрд євро) 
[25].

Найбільш популярними були аксесуари (сумки, 
рукавички), а також суперпреміальні товари. 
Серед них збільшення прибутків становило 17 і 
21 % відповідно. Найповільніше стабілізувалася 
сфера косметики та парфумерії (4 %). Дуже 
швидко зріс обсяг продажів модних будинків —
наприклад, холдинг MoetHennessyLouisVuitton 
заробив за 2010 р. 20,3 млрд євро при зростанні 

річного обсягу продажів на 19 %. Вища динаміка 
до 2010 р. спостерігалась тільки у 2000 р., коли 
темпи розвитку досягли 18 % (обсяг продажів — 
129 млрд євро). Останній рекорд за сумою покупок 
був досягнутий в 2007 р., коли ця цифра досяг 170 
млрд євро [11; 25].

У 2012 р. виручка від продажу брендових 
товарів по всьому світу перевищила 200 млрд євро. 
Це майже на 7 % більше, ніж у попередньому році. 
«Така тенденція збережеться приблизно до 2015 
року», — зазначив в інтерв’ю DW Й. Мінг, експерт 
у галузі дослідження феномену споживання [17].

Варто зазначити, що прогнози експертів щодо 
2014 р. справдилися —  обсяг ринку надкоштовних 
продуктів по всьому світу збільшився до 220 млрд 
євро.

Інфляція предметів розкоші й дорогих послуг за 
останній рік різко зменшилася, повідомляє газета 
The Financial Times. Як показав індекс Stonehage 
Affluent Luxury Living,  у випадку товарів, які 
входять до переліку найбільш дорогих (ікра, 
сигари, шампанське, ювелірні вироби, годинники, 
автомобілі, твори мистецтва й навіть поні для гри 
в поло) інфляція в річному обчисленні зменшилася 
майже вдвічі, склавши 3,3 %. Для порівняння в 
2006—2007 рр. її рівень був 6 %. Тепер темпи 
зростання цін майже такі ж, як у середньому по 
Великобританії — 3,8 % [11].

Варто зазначити, що мотивації споживачів, їх 
цінності та взаємовідносини в період економічної 
кризи змінюються. Було помічено, що індивіди 
свідомо приділяють більшу увагу причині покупки 
для подальшого придбання продукту. 

Чинник унікальності в умовах економічної 
нестабільності й досі має вплив на рішення 
споживача про придбання надкоштовного товару.

Важливим є те, що під впливом негативних 
тенденцій у фінансовій та соціальній сферах, 
люди приділяють більшу увагу функціональності 
товарів, а точніше таким чинникам, як якість 
та зручність. Покупці приймають рішення про 
покупку більш обережно, вони починають звертати 
увагу на дешевші товари та їх функціональний 
аспект. Це робиться скоріше  з метою пошуку 
кращої та вигіднішої ціни, аніж унікальності. 
Хоча варто зазначити, існує невелика група осіб, 
які все ще користуються лакшері-товарами та 
купують предмети розкоші, щоб виділитися із 
загальної маси, продемонструвати свій винятковий 
смак та відрізнятися від оточуючення. Саме такі 
люди підтримують попит на товари класу люкс під 
час кризи. Більшість «новачків» у світі розкоші 
—  тих людей, які переслідують ексклюзивні 
продукти, недосяжні для більшості, значною мірою 
постраждали від економічного спаду. Тимчасом, 
як «постійні споживачі розкоші» такого впливу 
майже не зазнали.

Для подальшого дослідження вважаємо 
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необхідним розглянути чинник матеріалізму в 
умовах економічної кризи.

Матеріалізм визначається як прагнення 
споживача до здійснення покупки, як бажання щастя 
та успіху. Це, у свою чергу, робить цікавішим аналіз  
більш глибоких взаємовідносин між предметами 
розкоші та потенційною обізнаністю покупців. 
Глобальна фінансова депресія глибше вплинула 
якраз на споживачів більш матеріалістичних. Вони 
стали обережнішими у випадках, коли потрібно 
витрачати гроші, знизили свою активність на 
ринку. До того ж, у цій верстві спостерігається 
зниження популярності лакшері-брендів [15].

На інших індивідів психологічно впливає 
невизначеність та розчарування, що значною мірою 
означає зниження рівню щастя. The World Wealth 
Report за 2014 р. показує, що тільки близько 
20 % багатіїв стверджують, що вони не сильно 
залежать від світової фінансової кризи. Але такі 
персони мають високу толерантність до товарів 
розкоші, відчувають їх необхідність, а тому готові 
витрачати гроші. Дані свідчать про те, що тільки 
ці надзаможні споживачі продовжують купувати 
лакшері товари, хоча навіть вони стали більш 
чутливими до ціни [24].

Вважаємо доцільним розглянути також чинник 
соціальної групи впиву в умовах економічної 
кризи.

З одного боку, споживання продуктів класу 
люкс в останні роки зазнало значних змін. Хоча 
ціну часто розглядають як основу поняття лакшері-
бренда, вибір на користь предметів розкоші 
як і раніше залишається дуже індивідуальним 
за рахунок сприйняття інших матеріальних та 
нематеріальних характеристик товарів, а також 
зростання соціального статусу. 

Демонстративне споживання та очевидна 
демонстрація багатства в нинішні часи все частіше 
вважаються недоречними та неприйнятними в 
соціальній групі. 

З іншого боку, економічна криза стимулює 
спілкування з рідними, друзями та соціальними 
групами, до яких належить індивід, що у свою 
чергу полегшує негативне відчуття від загальної 
ситуації. Таким чином збільшуються потоки 
передання інформації, вплив отриманої інформації 
стає більш ефективним поміж членів соціальної 
групи. 

У цьому випадку можна зробити висновок, що за 
умови важкого соціально-економічного становища 
в період фінансової нестабільності, поціновувачі 
товарів розкоші потребують більш реалістичної 
та достовірної інформації, джерелом якої буде 
насамперед соціальна група. За допомогою 
спілкування споживачі відчувають себе в безпеці, 
коли йдеться про надкоштовні бренди.

Усе ж таки, враховуючи зміни в поведінці 
покупця, виробники продуктів сегмента лакшері 

також змушені були змінити себе протягом 
перехідного періоду. Дивно, однак, багато хто 
з найсильніших виробників коштовних товарів  
обрали різко протилежні стратегії, показуючи, 
що індустрія розкоші —  неоднорідна й постійно 
розвивається.

Деякі бренди зреагували досить класично 
та очікувано, пропагуючи скорочення витрат. 
Стратегією було зменшення кількості та обсягу 
колекцій, раціоналізації витрат на засоби масової 
інформації.

Інші стали використовувати кризу як можливість 
розширитись географічно. Prada, наприклад, 
провели свій найбільш агресивний інвестиційний 
план з метою розширення дистриб’юторської 
мережі саме в 2008–2009 рр..

Деякі бренди вирішили протистояти 
економічній турбулентності просто не змінюючись, 
залишаючись вірними своїй розкішній спадщині.

Можна зробити висновок, що зростання 
бренда є дуже індивідуальним та  залежить від 
здатності керівництва компанії розуміти масштаби 
потенційних клієнтів, корегуючи свою поведінку 
на ринку.

У цілому, статистика щодо собівартості 
компаній, які випускають продукцію класу люкс, є 
також досить позитивною. Це обумовлено тим, що 
покупець надкоштовних брендів сам не потерпає 
від кризи так, як інші верствии населення.

У рейтингу Best Global Brands за 2014 р. 
[13], опублікованому аналітичною компанією 
Interbrand, модний дім Loui Vuitton у восьмий раз 
був визнаний кращим в індустрії моди. За оцінками 
експертів, вартість його за рік зросла на 6 % і 
становиала 24,8 млн доларів. На другому місці в 
списку найбільш розкішних брендів розташувався 
Gucci, оцінений в 10,1 млрд доларів, на третьому 
— Hermиs, вартістю в 7,6 млрд доларів. Протягом 
року торговельна марка Gucci «подорожчала» на 7 
%, а французький Hermиs — на 23 %. У рейтингу 
ста найдорожчих брендів світу, який у цілому 
включив у себе сім торгових марок класу люкс, 
Loui Vuitton міститься на 17 місці, Gucci — на 
38, Hermиs — на 54. Найбільше зростання вартості 
зафіксовано у Prada — майже 30 % [13].

Ці дані наводять на думку про те, що навіть 
багаті відчули на собі уповільнення економічного 
зростання, але водночас можна зробити висновки, 
що ринок повільно стабілізується. 

Висновки. Можна стверджувати, що, 
незважаючи на очевидно негативний вплив 
фінансової кризи на споживачів надкоштовних 
товарів, ситуація є значно скланішою та, на подив, 
оптимістичнішою. 

Вплив фінансової кризи на три вищезазначені 
мотиваційні чинники відіграє в цьому питанні дуже 
важливу роль. Глобальна економічна депресія  
негативно впливає на чинники унікальності та 
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матеріалізму, але на противагу істотно підвищує 
значення фактору соціальної групи, що у свою 
чергу спричиняє позитивні тенденції в статистиці 
придбання предметів розкоші.

Постає питання, яку лінію поведінки мають 
обрати маркетологи, спеціалісти з PR та 
представники рекламного бізнесу, щоб підтримати 
такий сегмент ринку, як лакшері та зміцнити його 
тенденцію до зростання.

На основі проведеного аналізу поведінки покупців 
можемо стверджувати, що «постійні споживачі 
розкоші» за своїми особистими характеристиками  
більш зрілими та вдумливими, вони приділяють 
більше уваги функціональному аспекту в цілому. 
На відміну від таких індивідів, «новачки», скоріше 
за все, будуть віддавати свої преференції дизайну, 
престижності, відомості бренду. Таким чином, 
якщо виробник лакшері планує «вижити» під час 
кризи та не втратити підтримку своїх клієнтів, 
він повинен розглянути спосіб, як показати та 
підкреслити якість-функціональність продукції 
та дизайн-майстерність одночасно. Вважаємо, 
що за рахунок домінації таких чинників впливу, 
рівновага на ринку розкоші зберігається, а продажі 
залишаються відносно стабільними.

При цьому варто зазначити, що в реаліях 
нестабільної економічної ситуації всю увагу 
необхідно приділяти поведінці індивідів у своїх 
соціальних групах і поширювати інформацію про 
товари саме там, тобто проводити інформаційно-
розважальні заходи, презентації, покази тощо.

Проте за рахунок домінації інших чинників 
впливу, рівновага на ринку розкоші зберігається, а 
продажі залишаються відносно стабільними.
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Вірусний маркетинг як інструмент комунікативної діяльності 
міжнародного благодійного фонду «Таблеточки»

© Крутських В. А., 2015© Крутських В. А., 2015

Стаття присвячена вивченню чинників, що 
визначають становлення й розвиток вірусного 
маркетингу в Україні. Досліджено вітчизняну 
практику впровадження даного маркетингового 
інструменту. На основі результатів аналізу 
комунікативної діяльності міжнародного 
благодійного фонду «Таблеточки» визначено 
найбільш ефективні шляхи розвитку вірусного 
маркетингу. 

Ключові слова: вірусний маркетинг, соціальні 
мережі, реклама, інтегровані маркетингові 
комунікації, ефективні маркетингові комунікації. 

Крутських В. О.,
магістратнка

The article studies the factors that determine the 
formation and development of viral marketing in 
Ukraine. The national practice of implementation of 
this marketing tool is analyzed. The most effective 
ways of development of viral marketing are defined on 
the basis of analysis of communication activities of the 
“Pills” International Charity Fund. 

Keywords: viral marketing, social network, 
advertising, integrated marketing communications, 
effective marketing communications. 

Krutskykh Valeriia, 
Master Student 

Статья посвящена изучению факторов, 
определяющих становление и развитие вирусного 
маркетинга в Украине. Исследуется отечественная 
практика внедрения данного маркетингового 
инструмента. На основе результатов анализа 
коммуникативной деятельности международного 
благотворительного фонда «Таблеточки» 
определяются наиболее эффективные пути 
развития вирусного маркетинга.

Ключевые слова: вирусный маркетинг, 
социальные сети, реклама, интегрированные 
маркетинговые коммуникации, эффективные 
маркетинговые коммуникации.

Крутських В. А.,
магистратнка

The viral marketing as a tool for communication activities
of the “Pills” International Charity Fund

Вирусный маркетинг как инструмент коммуникативной деятельности
международного благотворительного фонда «Таблеточки»
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Вірусний маркетинг як інструмент комунікативної діяльності міжнародного благодійного фонду «Таблеточки»

остановка проблеми. Сьогодні в сучасному 
науковому середовищі особливу увагу 

приділено проблемі підвищення ефективності 
комунікативного впливу на таргетовані групи за 
допомогою нетрадиційних методів маркетингових 
комунікацій, зокрема активно досліджено явище 
вірусного маркетингу. Основна причина актуалізації 
вірусних комунікацій полягає в перенасиченні 
інформаційного простору та обмеженні бюджетів 
на планування повноцінних рекламних кампаній.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. У 
наукових публікаціях останнього десятиліття 
досліджено різні аспекти вірусного маркетингу 
як специфічного інструменту комунікативної 
діяльності, до того ж запропоновано нові способи 
його ефективного впровадження в маркетингову 
практику. Завдяки працям таких дослідників, 
як Дж. Рейпорт [10], Д. Рашкоф [8], А. Крисов 
[5], Д. Ковалевський [3], В. Козловська [4], 
В. Тринчук, Б. Лисак, І. Лилик ін., можемо 
детально ознайомитися зі специфікою феномену 
вірусного маркетингу. 

Невирішені раніше частини загальної проблеми. 
Варто зазначити, що для української практики 
поняття вірусного маркетингу є досить новим та 
майже неосвоїним. Більшість рекламодавців усе 
ще залишається «консерваторами» та застосовують 
традиційну рекламу, всіляко оминаючи креативні 
аспекти вірусних комунікацій, та не усвідомлюючи 
всі їхні можливості впливу на цільову аудиторію. 
Тому сьогодні проблема вірусного маркетингу 
потребує подальшого вивчення, зокрема детально 
має бути досліджене питання ефективності вірусних 
комунікацій  та їхнього впливу на аудиторію. 

Мета дослідження – з`ясувати тенденції 
вірусного маркетингу і сучасному медіапросторі 
України та виявити особливості вірусної реклами 
на прикладі міжнародного благодійного фонду 
«Таблеточки». 

Щоб досягти поставленої мети, необхідно 
виконати такі завдання: 

– дослідити механізм формування вірусного 
маркетингу;

– простежити за комунікативною діяльністю з 
використанням вірусного маркетингу міжнародного 
благодійного фонду «Таблеточки»;

– експериментально перевірити  ефективність 
вірусної реклами на прикладі рекламної продукції 
міжнародного благодійного фонду «Таблеточки».

Методи дослідження: під час проведення 
наукового дослідження були застосовані основні 
теоретичні методи наукового пізнання – аналіз 
матеріалу, синтез, абстрагування, класифікація та 
загальнонаукові емпіричні методи пізнання, такі 
як моніторинг та спостереження. 

Об’єкт дослідження – феномен вірусного 
маркетингу в сучасному медіапросторі. 

Предметом дослідження є специфіка вірусної 

відеореклами, поширеної в інтернеті, міжнародного 
благодійного фонду «Таблеточки». 

Виклад основного матеріалу дослідження. 
На сьогодні одним із найбільш поширених видів 
маркетингу є вірусний маркетинг, покликаний 
не лише збільшити обсяги продажів, й вивести 
рекламодавця на лідируючі щаблі ринку. Однак 
вітчизняні рекламісти перебувають лише на шляху 
до освоєння даного маркетингового інструменту. 
На перший погляд, це зумовлено тим, що вірусний 
маркетинг в уявленні аудиторії майже завжди 
означає епатаж та провокацію, чого вітчизняні 
маркетологи зазвичай бояться. Як наслідок, 
подібні страхи й некомпетентність коштують 
їхнім роботодавцям величезних грошей. Щоб 
дослідити цю проблему, необхідно розглянути 
поняття «вірусний маркетинг», його специфіку та 
проаналізувати український досвід використання 
даного маркетингового інструменту. 

Ознайомимося із етимологією терміна «вірусний 
маркетинг» та історією його походження. Класичне 
визначення поняття «вірусний маркетинг» трактує 
його як загальну назву методів поширення реклами, 
що характеризуються поширенням у прогресії, 
де головним каналом передання інформації є 
сам її отримувач, шляхом формування яскравого 
аттенційного контенту [1]. Інакше кажучи, це 
спосіб поширення рекламного звернення шляхом 
трансляції інформації від одного користувача до 
іншого. Використання біологічного терміна «вірус» 
не є випадковим, адже процес поширення таких 
кампаній нагадує процес поширення звичайного 
вірусу в живому організмі: людина «заражається» 
певною ідеєю, що рекламується, та максимально 
поширює її серед свого оточення, тим самим 
заражаючи інших. 

«Першовідкривачем» поняття «вірусний 
маркетинг» вважається американський спеціаліст 
у сфері ЗМК Дуглас Рашкоф, який дослідив 
теоретичне підґрунтя вірусних комунікацій у своїй 
науковій праці «Media Virus! Hidden Agendas 
in Popular Culture», що побачила світ у 1994 р. 
Дослідник розглядав такі комунікації, як рекламу 
зі специфічною цільовою аудиторією, що не чинить 
опір рекламному повідомленню та напрочуд легко 
піддається впливу зовнішнього переконання. 
Процес передання вірусних меседжів автор 
називає «сніжним комом», а ступінь зараження 
цими повідомленнями  – «епідемією». Дослідник 
вважає, що саме провокаційність та ексклюзивність 
інформаційного приводу мають лежати в основі 
успішної вірусної кампанії. Чим цікавішим буде 
медіавірус, тим активніше він поширюватиметься 
інфосферою [8].

У 1996 р. Джеффрі Рейпорт, американський 
учений, викладач-засновник Omnicom University 
і керуючий партнер MarketspaceNext, звернувся 
до терміна «вірусний маркетинг» у своїй статті 

П
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The Virus of marketing [10].  Роком пізніше цей 
термін був офіційно введений у бізнес-середовище 
двома підприємцями Тімом Дрейпером та Стівом 
Джерветсоном, які почали використовувати дану 
технологію при розсилці електронної пошти на 
Hotmail і Yahoo mail. Ідея вірусної реклами 
з’явилася у Дрейпера в 1996 р., коли творці 
Hotmail продумували рекламну стратегію проекту. 
Вони розраховували розмістити рекламу на 
білдбордах і транслювати на радіо. Однак Дрейпер 
визнав таку рекламну кампанію занадто дорогою 
і натомість запропонував застосувати рекламу в 
інтернеті. Нехай і з труднощами, але все ж йому 
вдалося переконати власників Hotmail у тому, 
що вірусна реклама – це не втручання в приватне 
життя клієнтів. Він навіть сам придумав фразу, 
яка повинна була з’являтися в кінці кожного 
повідомлення, що надсилалося клієнтами: «P.S. 
Я люблю тебе. Отримай безкоштовну електронну 
пошту на Hotmail». У результаті ця фраза, 
позбавлена першої частини – освідчення в коханні, 
спричинила до стрімкий злет популярності сервісу: 
за кілька місяців кількість користувачів Hotmail 
зросла з кількох сотень до мільйона чоловік [6].

Специфіка вірусного маркетингу полягає у його 
незаангажованій природі. Якщо традиційна реклама 
сьогодні викликає певну недовіру аудиторії, то 
вірусна реклама навпаки сприймається більш 
позитивно. Такому ставленню до вірусних кампаній 
сприяє той факт, що інформація передається не 
від виробника, а від споживача. Тобто трансляція 
вірусної реклами відбувається не за традиційною 
вертикальною ієрархією «рекламодавець – 
споживач», а за горизонтальною «споживач 
– споживач». Крім того, саме споживач у цій 
схемі наділяється особливим правом ретрансляції 
одержаної інформації серед свого оточення, що 
дозволяє йому відчувати себе «авторитетом» у 
своєму соціальному просторі. Сьогодні аудиторія 
не хоче виступати мішенню в комунікативному 
процесі, навпаки, вона прагне самостійно 
продукувати інформацію та поширювати її у 
своїх соціальних групах. Тому втрата довіри до 
традиційних рекламних комунікацій вважається 
однією з основних причин актуалізації вірусного 
маркетингу. 

Теорія Гладуелла свідчить про те, що основною 
мішенню вірусної реклами мають бути лідери 
думок, тому вірус має бути досить вишуканим, 
ексклюзивним та креативним для того, щоб 
зацікавити активну аудиторію, яка в перспективі 
може поширити вірусну інформацію серед свого 
оточення. Його висновок про невелику соціальну 
групу, що сприяє поширенню вірусу, дістав назву 
«принцип малого числа»: щоб ідея зацікавила всіх, 
достатньо зацікавити нею кількох активних членів 
суспільства [2].

В аспекті вивчення явища «вірусний маркетинг» 

слушно звернути увагу на канали поширення 
вірусної інформації, які доцільніше називати 
«каналами посіву». Як засвідчує досвід західних 
та вітчизняних практиків, найбільш ефективними 
майданчиками для розміщення вірусного контенту 
є соціальні мережі Facebook, Vkontakte, фото- 
та відеохостинги Instagram, Flicr, Youtube та 
форуми. Зазвичай після того, як інформація 
набуває широкого розголосу в соціальних мережах 
та блогосфері в цілому, вона транслюється в 
публікаціях інформаційних ресурсів (преса, ТБ, 
радіо). 

Механізм запуску вірусної кампанії є досить 
традиційним та подібним до розробки звичайної 
рекламної кампанії. Крім стратегії і тактики – 
основ ефективного досягнення мети в будь-якому 
процесі, вірусна кампанія складається з таких 
етапів: розробка ідеї (власне креатив) – створення  
історії, її сценарію, презентація ідеї замовнику; 
створення медіавірусу (виробництво, production); 
посів вірусу – поширенння найбільш ефективними 
каналами; звітність – підбиття підсумків проведеної 
кампанії, визначення її ефективності. 

Серед вітчизняної практики, на жаль, існує не 
так багато прикладів ефективного застосування 
вірусного маркетингу. Утім, особливої уваги 
заслуговує міжнародний благодійний фонд 
«Таблеточки», який активно використовує 
вірусний маркетинг як специфічний інструмент 
комунікативної діяльності в аспекті українського 
фандрайзингу.  “Таблеточки” були засновані в 
жовтні 2011 р. як волонтерське об`єднання, у вересні 
2013 р. – був зареєстрований однойменний фонд. 
Основне завдання волонтерів – збирання коштів 
на придбання ліків та медицинської апаратури 
для онкохворих дітей та привернення уваги 
громадськості до проблем тяжкохворих. Протягом 
усієї історії свого існування фонд запустив значну 
кількість гучних проектів, які набули резонансу та 
широкого розголосу серед громадськості завдяки 
вірусному поширенню інформації у мережі. 

Напевно, найвідомішим серед них є нещодавній 
флешмоб Ice Bucket Challenge. Соціальна 
ініціатива стартувала в США як акція, метою якої 
було залучення уваги до хвороби ALS – бічного 
аміотрофічного склерозу. З часом волонтери різних 
країн світу адаптували цю акцію під власні соціальні 
проблеми, наприклад, Ice Bucket Challenge в межах 
збору коштів на потреби онкохворих дітей, що 
проводилася фондом «Таблеточки», та на потерби 
АТО, організована іншими благодійними фондами. 
Суть флешмобу полягає в тому, що кожен учасник 
має облитися крижаною водою, пожертвувати 
кошти в благодійних цілях (мінімальна сума 
становила 100 грн) та передати естафету трьом 
номінантам. При цьому учасник може відмовитися 
від обливання, але натомість має пожертвувати 
суму більшу, ніж 100 гривень. Відеозвернення 

Крутських В. О.
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з номінацією наступних учасників та власне 
обливанням необхідно розмістити у своєму 
профайлі в соціальних мережах та використати 
хештеги #icebucketchallenge #TabletochkiIce для 
оптимізації пошуку інформації в мережі. Надалі 
відео поширюється завдяки репостам, таким 
чином з кожним лайком розширюючи коло осіб, 
що переглянули вірусний ролик. Як показує 
досвід, в акції брали участь як зірки українського 
політикуму, естради, бізнес-корпорації, так і 
звичайні користувачі. Як результат, завдяки Ice 
Bucket Challenge було зібрано 7 005 332 млн грн 
для хворих дітей і трохи меншу суму на потреби 
Української армії в зоні проведення АТО [9]. 

Іншим яскравим прикладом є акція «Один 
день для дітей», під час якої офісні співробітники 
жертвують заробітну плату за один робочий 
день на благодійність. Схема акції така: фонд 
розсилає інформацію співробітникам різних 
бізнес-корпорацій про проект та його цілі, далі 
«учасники» пишуть відмову від заробітної плати 
за один день, а бухгалтерія перераховує гроші 
на рахунок благодійного фонду «Таблеточки». 
Перед стартом цієї акції в мережі поширювалися 
три вірусні ролики «Sh!t Ad Guy Says», в яких 
головний герой – співробітник креативного відділу 
рекламного агентства описує свій типовий робочий 
день та закликає всіх охочих доєднатися до акції. 
Слоган відео «Ти прийшов у рекламу, аби змінити 
життя людей? Нарешті в тебе з`явився справжній 
шанс!» Уперше акція була проведена 15 лютого 
2012 р., у міжнародний день боротьби з дитячими 
онкозахворюваннями. У ній взяли участь 23 
агентства зі сфери комунікацій, за один день було 
зібрано більше ста тисяч гривень [7]. 

З метою визначення ефективності даної вірусної 
інформаційної продукції рекламні відеоматеріали 
були досліджені за такими показниками:  

– кількість контактів із аудиторією;
– кількість коментарів;
– співвідношення позитивних та негативних 

коментарів;
– загальна кількість відвідувачів сайта в період 

рекламної кампанії.
Результати дослідження. На прикладі практики 

благодійного фонду «Таблеточки» була оцінена 
ефективність вірусного маркетингу як специфічного 
інструменту комунікативної діяльності, за 
допомогою якого миттєво збираються кошти не 
лише на благодійність, й на соціально важливі 
потреби. 

Акцію Ice Bucket Challenge підтримали не лише 
зірки вітчизняного шоу-бізнесу, а й такі видатні 
політики, як лідер політичної сили ВО «Свобода» 
Олег Тягнибок, його співпартійники Богдан 
Бенюк та Руслан Кошулинський. Ініціативу 
також підтримала родина Президента України 
Петра Порошенка. Відео з обливанням родини 

Президента отримало 626 414 переглядів лише за 
перший тиждень, що свідчить про високу частоту 
контакту вірусу з аудиторією. Коментарі до відео 
переважно позитивного характеру, однак є й 
негативні, у процентному співвідношенні 80:20 
відповідно. Також відео характеризується великою 
кількістю репостів серед користувачів соціальних 
мереж. 

Вірусний рекламний ролик до акції «Один 
день для дітей» набрав більше 10 тисяч переглядів 
виключно на офіційному каналі «Таблеточки» на 
YouTube. У соціальних мережах відео не набуло 
поширення через специфіку ролика та його вузьку 
аудиторію. Проте, аналізуючи коментарі, можна 
зробити висновок, що ініціатива була сприйнята 
аудиторією позитивно, внаслідок чого були зібрані 
чималі кошти на благодійні потреби. 

Загалом, вірусні акції благодійного фонду 
«Таблеточки» були підтримані вражаючою 
кількістю серйозних гравців бізнес-ринку. Серед 
них корпорації Actavis, LG, Microsoft, Nestle, 
Coca-Cola Company, АВК, АХА Страхування, 
TOYOTA, P&G, Shell, Kraft, Amway, MТС. Також 
варто зазначити про підтримку учасників зі сфери 
комунікацій:

– рекламні агентства Leo Burnett Ukraine, 
Ogilvy&Mathers Ukraine,       Banda Agency, 
Kaffeine Communications, PROVID, Tabasco, 
Michurin, THINKMcCANN, Grape Ukraine;

– продакшн-студії 2332 Films, Positive Pictures;
– PR-агентства PRP Ukraine, GEM, Havas 

Worldwide, Publicis Groupe, SPN Communications;
– Агентства цифрового маркетингу Aimbulance, 

Fedoriv.com, Smartica Skykillers, PlusOne DA;
– ЗМІ: ТК «Перший національний», группа 

ТК «1+1 media», «СТБ», «Тві», «M1», «M2»; 
електронне видання «Українська правда», 
інтернет-портал BIT.ua, спеціалізоване фахове 
видання Marketing Media Review; інформаційне 
агентство «УНІАН».

Висновки. У результаті проведеного дослідження 
були виявлені такі особливості комунікативної 
діяльності благодійного фонду «Таблеточки» з 
використанням вірусного маркетингу: регулярність 
поширення вірусних роликів, широке охоплення 
аудиторії, висока частота контакту з аудиторією, 
наявність повторного «споживання» (переглядів) 
вірусних матеріалів, їх позитивне сприйняття 
аудиторією. Статистика та звіти фонду в черговий 
раз підтверджують дієвість та ефективність 
вірусних акцій. 

Таким чином, сьогодні вірусний маркетинг 
виступає інноваційним інструментом, 
використання якого актуальне в будь-якому типі 
рекламних комунікацій, починаючи від соціальних 
і закінчуючи політичними. Зручність даного 
інструменту полягає не лише у його бюджетності, а 
й у сприйнятті аудиторії,  ступіні її залученості до 

Вірусний маркетинг як інструмент комунікативної діяльності міжнародного благодійного фонду «Таблеточки»
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комунікативного процесу.  Продумавши основний 
меседж вірусної акції, підібравши доцільні канали 
для її посіву, рекламодавець має шанс досягти 
поставленої мети рекламної кампанії та здобути 
лояльність аудиторії. 
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Журналістська творчість як філософська категорія

© Вербицька Х. І., 2015© Вербицька Х. І., 2015

Проаналізовано журналістську творчість як процес 
філософського осмислення факту. Творчість для 
журналіста є водночас свободою і владою – у контексті 
певної доречності журналіст обирає конкретну 
технологію бачення власної ролі в процесі творення 
новинного чи аналітичного контенту.

Ключові слова: автор, аудиторія, журналіст, 
контент, творчість, текст.  

The article analyzes journalistic creativity as a process 
of philosophical interpretation of fact. Creativity for a 
journalist is both freedom and power - in the context 
of particular relevance a journalist chooses a specific 
technology of vision of his/her role in the process of 
creating the news or analytical content.

Keywords: author, audience, journalist, content, 
creativity, text.

Анализируется журналистское творчество как 
процесс философского осмысления факта. Творчество 
для журналиста является одновременно свободой и 
властью – в контексте определенной уместности 
журналист выбирает конкретную технологию видения 
собственной роли в процессе создания новостного или 
аналитического контента.

Ключевые слова: автор, аудитория, журналист, 
контент, творчество, текст.
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ілософію журналістської творчості часто 
розглядають як етику, як ту частину творчого 

надбання журналіста, яка орієнтована в першу 
чергу на аудиторію, її світосприйняття, практично 
це міждисциплінарний напрям. У філософії 
журналістської думки багато привабливих для 
аналізу творчих чинників. Утім, йтиметься 
про журналістську творчість в аналітичній 
журналістиці – тут матимемо більше простору 
для аналізу феномену творчості, оскільки контент 
аналітики більш ґрунтовний. 

Професор В. Здоровега журналістській 
творчості присвятив підручник, в якому вважає, 
що природа журналістської творчості бере 
початок у літературній праці у мас-медіа. Високі 
взірці журналістської творчості являють собою, 
на думку автора, найважливіші складники 
професіоналізму співробітника мас-медіа. Учений 
розглядає головні потоки та методику збирання 
інформації крізь призму журналістської творчості. 
Ключовими елементами журналістської творчості 
є аргументація та полеміка, втілення в текстах 
різноманітної жанрової палітри та методики 
відображення дійсності у мас-медіа. 

Професор В. Різун зазначає, що «журналістика 
– це насамперед творчість, власна чи колективна, 
яку не слід обмежувати тільки вмінням 
використовувати тропи, а розглядати як 
авторську працю, спрямовану на виготовлення 
неповторного інформаційного продукту, в якому 
тісно переплетено довірливе з боку суспільства, 
особистісне, індивідуальне бачення і розуміння 
дійсності з загальноприйнятим, науково доведеним» 
[7].

 Творчий процес, творчий акт у цілому завжди 
результативні та індивідуальні – на противагу 
споживчому станові простого поглинання, 
наприклад, новин, тиражування і навіть 
перетворення раніше отриманої інформації. 
Творчий або духовний стан аудиторії не має нічого 
спільного ні з лінійною синтаксичною логікою 
текстів мас-медіа, ні з повсякденним свідомістю, ні 
навіть зі звичайним сприйняттям часу. Подібний 
стан є в таких контекстах, які не оперують ані 
сучасним, ані минулим, ані майбутнім. Творчість 
– це завжди чистий сенс, саме тому творчість у 
журналістиці – це не стільки заявка на сприйняття 
аудиторією, скільки справджене, реалізоване 
право на це сприйняття.

Це так само доказ собі й усьому світові свого 
права на індивідуальність і несхожість, це злиття 
з аудиторією, але злиття з такою аудиторією, 
яка є абсолютною в собі. Після творчого 
комунікативного акту, публічно  пред’явленого 
світу, не потрібно більше доводити своє право на 
гідність та самоповагу, тому що це вже неважливо. 
Щоб не відбувалося далі – якщо у світі живе щось 
вистраждане й створене мною, живе й наділяє 

життям інших, – живе й автор. Творчість у 
журналістиці – немов кола по воді – поширюється 
до нескінченності, захоплюючи все і всіх, хто 
стикається з цією творчістю.

Творчість – це завжди відкриті двері, в які ніби 
може увійти кожен, але входять деякі, справжні 
професіонали. Це доказ того, що людина – більше, 
ніж сума її складників. У момент творчості перед 
автором відкриється величезний світ, саме той 
світ,  якого немає для тих, хто позбавлений цього. 
Так само журналіст, позбавлений чогось життєво 
важливого і необхідного для душі, чекає зустрічі 
з тим, хто підштовхне його до певних конкретних 
здобутків, вважаючи, що результатами чужої 
творчості можливо наситити власний творчий 
«голод», заявивши про себе як про творця.

При цьому журналістська творчість – це завжди 
влада, засіб впливу. У журналістської творчості як 
засобу впливу велика сила інерції, адже творчість 
змінює матрицю мислення. І тут неможливо бути 
веденим, неможливо скористатися чужим досвідом 
чи зразком. Можна ввійти в інший світ через 
двері, відкриті кимсь для тебе, але це завжди 
власне оновлення і власне перетворення. Джерело 
журналістської творчості не може бути вичерпане, 
але оновлюється з кожним творчим актом 
журналіста. Можна відкрити в людині це джерело, 
спокусити, захопити, з’єднати, але неможливо 
змусити бо найменше насильство робить творчість 
неможливою. Це налаштування себе самого як 
інструменту творення журналістського змісту.

Результат творчості живить людину 
неодноразово – спочатку слід зіткнення з джерелом 
енергії в момент творення, потім сама річ або слово, 
здобуте з небуття ставати джерелом енергії. Режим 
сприйняття й режим «видачі» не можуть діяти 
одночасно, але або те, або інше й потрібне зусилля, 
щоб вийти з круговороту споживацтва, уповільнити 
внутрішній час і нарешті почути, відчути в собі 
божественне прагнення творити, це внутрішнє 
тремтіння передчуття блаженства, почути поклик і 
піти за ним, дізнаючись і пізнаючи, знову і знову, 
кожного разу,  втрачаючи себе і знаходячи нове 
ім’я.

Видатний філософ і математик А. Уайтхед 
зазначав: «Творчість – це принцип новизни. 
Дійсний стан – це нове, що відрізняється від будь-
якої сутності в безлічі, яким все об’єднано. Таким 
чином, творчість вводить новизну в зміст безлічі» 
[9].

Прагнення до нового – необхідна умова 
розвитку і в кінцевому рахунку виживання всього 
живого в мінливому світі. Новизна в текстах мас-
медіа зовсім не додаток до існуючого, не надбудова 
– це щось попервах неприйнятне, руйнівне для 
аудиторії, подразнююче. Творчість у журналістиці 
– це вихід за межі повсякденного мислення, злом 
ментальних кодів і порушення психологічних меж, 

Ф
Вербицька Х. І. 
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це акт, який викликає емоційну, нерідко негативну 
реакцію у аудиторії.

«Розмах цього прагнення визначає межі, не 
переступаючи яких, звичайне мислення залишається 
таким. Але як тільки межі порушені, новизна, 
лякає консервативні стереотипи, стає потужним 
спонукальним чинником, що зламує оборону. Вона 
невблаганно вбудовує себе в систему колишніх 
структур або, за термінологією А. Уайтхеда, у зміст 
колишніх «множин», змінюючи останні відповідно 
до принципу еволюції структур і смислів», – 
вважає відомий викладач, дослідник творчості та 
навчання Євген Синіцин [8].

Припустимо, що інформаційний обмін людини 
з реальним світом через мас-медіа – те, як він 
сприймає, інтерпретує повідомлення відповідно до 
своєї внутрішньої логіки і віддає у світ перетворений, 
переплавлений, змінений інформаційний матеріал 
– визначається його внутрішньою індивідуальною 
структурою. Ця структура є фільтром або лінзою, 
заломлюючою повідомлення на вході, ця структура 
відповідає за об’єктивність, включеність аудиторії 
в реальність, адаптацію аудиторії до реального 
світу й змін, які в ньому відбуваються.

Творчість пов’язана зі стресами, внутрішніми 
суперечностями, блуканням у лабіринтах смислів, 
неможливістю зберегти колишню семантичну 
структуру розуміння аудиторією реалій. Про 
це знає будь-який журналіст, адже його творча 
харизма відрізняється інтенсивністю переживань 
й умінням зробити їх прояви у вигляді тексту чи 
зображення.

Інтенсивність свідомості аудиторії 
індивідуальна, аудиторія може мислити, 
усвідомлювати й відчувати набагато сильніше, 
ніж навіть сам автор, але для самої аудиторії це є 
досить інтенсивна психологічна дія. Переживання, 
емоції, почуття сильні, яскраві, можливо, пережиті 
в результаті глибокого стресу, спроможні назавжди 
задати рівень інтенсивності переживань з приводу 
того, що людина потім шукає і тиражує все життя. 
«Натхнення за своєю суттю не може бути тривалим, 
але інтенсивність як психічних, так і фізіологічних 
процесів у мозку надзвичайно висока», – зазначав 
про це Євген Синіцин [8].

Про значущість та інтенсивність переживань 
варто писати як про інтерес, який передбачає таку 
інтенсивність індивідуального почуття, яка веде 
до публічного висловом інтересу [9]. Значущсть 
у даному випадку є фактичним вектором, що 
залежить від емоційної забарвленості структури, 
потреби її до саморозвитку й напруженості, 
обумовленої суперечністю [8].

Здатність до діалогу, що не припиняється в 
медіа, що породжується різноманіттям варіантів 
ймовірного зацікавлення аудиторії задається 
синтезом контенту – а це є однією з ключових 
семантичних особливостей аудиторії. На відміну від 

всякого існуючого (або мислимого у майбутньому) 
комп’ютера, людина завжди здатна знаходити 
опонента в собі самій – опонента різного ступеня 
близькості або віддаленості від самого себе. А текст 
медіа здатен змінювати аудиторію. Таким чином, 
відкрита світові людина – це такого собі роду 
інтелектуальна фабрика з переробки значеневих 
оцінок [6].

Будь-які процеси, які мають зворотні зв’язки – а 
комунікація насамперед – підпорядковані законам 
теорії автоматичного управління [5], у тому числі 
процесам зміни семантичних структур. А тому 
журналістська творчість необмежена. Недарма 
у Біблії немає ані слова про творчість – про це 
писав Микола Бердяєв у своєму філософському 
дослідженні: «У справі творчості людина немов 
надана сама собі, залишена сама із собою, не має 
прямої допомоги згори. І в цьому позначилася 
велика премудрість Божа.

Ми відчуваємо священний авторитет умовчання 
Євангелії про творчість. Божественно-премудро 
це абсолютне мовчання священного писання про 
творчість людини. І розгадка премудрого сенсу 
цього мовчання є розгадкою таємниці про людину, 
є актом вищої самосвідомості людини. Лише 
досягнувши вищої самосвідомості, людина шукає 
виправдань творчості у священному писанні й 
священних вказівок про шляхи творчості, тобто 
хоче підпорядкувати творчість закону і спокуті» 
[1].

Людина завжди прагнула до утвердження 
смислів. Серед цих устремлінь В. Налімов виділяє 
тяглість до логіки, повагу до художніх засобів, 
спрямованих на те, щоб безпосередньо – через 
контент – показати красу смислів, спрямованість 
до влади інформації. Біля джерел нашої культури 
Христос привніс ще один, тепер уже майже забутий 
шлях становлення смислів, що відкривається через 
спрямованість до Любові [6].

Якщо порівнювати творчість з чимось відомим 
людині й суспільству, то ближче до всього 
творчість є інститут пророцтва. Не може новизна 
контенту вилучатись зі старого й відомого, але з 
майбутнього – так, з того, що ще не проявлено, 
не існує [6]. Інформація, скерована в майбутнє, 
руйнує сьогодення, існуючу структуру відносин у 
соціальних системах. Світ пручається привнесенню 
з майбутнього і приймає цю інформацію лише в 
дуже обмеженому, дозованому вигляді.

Відомим футуристом є М. Маклюен. Майбутнє, 
на його думку, – «абсолютна неузгодженість 
глобального суспільства за всіма питаннями» 
[10 ]. Професор В. Іванов, щодо цього 
канадця, наголошував, що його «мозаїчність 
під час постановки телепередач відповідає 
фрагментарності функцій людини. Замість 
систематизованих знань телебачення мусить 
надавати стереотипи, які будуть зразками оцінок 
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і матрицями сприйняття. А глядач сам повинен 
додумувати образ і відтворювати свою цілісність 
сприйняття». Щодо безпосередньо творчості, то 
МакЛюен радше сповідував співтворчість – при 
цьому підсвідомо, через покадрове зображення, 
адже аудиторія повинна домальовувати образ із 
фрагментів, запропонованих журналістом. При 
цьому журналіст передає героям частку свого «Я» 
[5, с. 72–73]. 

А ось американський психолог Т. Шнейрла 
в результаті інформаційних дослідів з дітьми та 
підлітками визначив, що привабливою буває тільки 
помірна новизна. Надмірно нове й несподіване 
лякає, викликає незадоволення, неприйняття. І 
це зрозуміло, адже пророцтво завжди вирвано з 
контексту раніше подій, що відбуваються. Так само 
й журналістська творчість – вирване з контексту 
завжди не відповідає логіці подій, але відповідає ще 
не проявленій істині у світі матеріальному, попри 
те, що нераціонально, незрозуміло і невиправдано. 

Здатність до справжньої творчості – швидше 
вантаж, хвороблива схильність, жертовність, а 
не нагорода. Якщо в сучасному інформаційному 
суспільстві не приносяться реальні людські 
жертви, то це ще не означає, що не існує самого 
інституту «інформаційної жертви і жертовності» 
і що людина творча, незахищена раціональністю, 
відкрита світові й живе в іншому часі й просторі – 
перший кандидат на роль жертви.   

Журналістська творчість – завжди служіння й 
жертва. Служіння не власному его, а колективному 
розуму, де інші рівні свободи, інша етика. Етика 
творчості справді вище закону. Закон породження 
минулого досвіду, він діє «тут і зараз», а 
творчий акт – служіння в ім’я майбутнього ще не 
проявленого, але для журналіста вже існуючого.

«Для етики закону є свобода волі, що означає 
прийняття закону добра, або відкидання його 
і відповідальність у результаті цього ... Для 
етики творчості свобода означає ... індивідуальну 
творчість добра й цінності. Цієї свободи етика 
закону не знає. Вона зовсім не знає того, що в 
кожному неповторно індивідуальному моральному 
акті твориться нове добро ... Не існує застиглого, 
статичного морального порядку, підлеглого 
єдиному, загальнообов’язковому моральному 
закону.

Етика творчості є етика нескінченного, для неї 
світ розкритий і пластичний, розкриті нескінченні 
горизонти і можливий прорив до інших світів. 
Етика творчості долає кошмар кінцевого, кошмар 
порядку життя, з якого нікуди не можна вирватися 
... Етика творчості виходить від особистості, але 
спрямована вона не на особистість, а на світ, 
в той час як етика закону виходить від світу, 
від суспільства і спрямована на особистість», –  
зазначав Микола Бердяєв [3].

Трагізм журналістської творчості полягає ще й 

у тому, що журналіст є самотнім. Він часто немов 
за стіною – якщо не за кам’яною, то за скляною. 
Він залишається незрозумілим, він перебуває в 
інших світах інших часів і смислів, а повертається 
звідти зі своєї дорогоцінною контентною здобиччю. 
Кожен бачить у створеній, насиченій енергією 
новизні особисті смисли і відображення власних 
уявлень про світ, що нас оточує. Опір процесові 
творчості виявляється так само в опорі контентові, 
який щоразу немов починає жити власним життям 
ще в процесі свого створення.

Це певна непередбачуваність. Але в цій 
непередбачуваності, невідповідність задуму і 
результату укладена журналістська практичність, 
пов’язана з тим, що людина виявляється здатною 
створити більше, ніж від нього очікує аудиторія, 
і з більшого, ніж він сам. Чи не в цьому причина 
вічного розколу аудиторії та її тривоги перед 
аналітичною, серйозною журналістикою?
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Моніторинг заданої тематики інформаційного простору 
в центральних органах виконавчої влади: 
загальна характеристика та особливості
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У статті розглянуто практичне застосування 
моніторингових систем аналізу інформпростору для формування 
пропозицій керівникам відповідного рівня з метою прийняття 
подальшого управлінського рішення.

Динаміка сучасного світу різко змінила усталений спосіб 
життя українського суспільства. Щоденно відбувається 
безліч подій, які завдяки новітнім комунікативно-контентним 
технологіям входять у життя практично кожного індивідуума. 
У цій ситуації, особливо при різкій і несподіваній зміні 
політичних, суспільних, економічних, військових  тощо 
чинників, виникає нагальна потреба керівникам різних рівнів 
приймати невідкладні рішення.

Для цього управлінський апарат має оперувати не лише 
звітною інформацією (доповідями), а й «бачити» в режимі 
онлайн відповідну картину за визначеним напрямом. Таку 
можливість дає застосування технологій контекстового 
аналізу інформаційних  резонансів у потоковому режимі.

Ключові слова: публічна ситуація, технологічна індикація, 
інформаційно-аналітичний підрозділ, інформаційний резонанс, 
оперативне інформування.

Король В. Г.,
доц. кафедри військ. жур. 

The article deals with the practical application of monitoring 
systems of analysis of information space to form the proposals for the 
top officials of appropriate level in order to make further management 
decisions. The dynamics of the modern world has drastically 
changed the established way of life of the Ukrainian society. Every 
day the countless events take place that are involved into the life 
of almost each individual due to the latest communicative content 
technologies. In this situation, especially in terms of the sudden 
and unexpected changes of political, social, economic, and military 
factors, the top officials at different levels have an urgent need to 
take urgent decisions.

For this aim the administrative staff machinery must operate not 
only by reporting information (reports), but also “be able to see” in 
the online format an  appropriate picture in the specified direction. 
The use of technology of context analysis of information resonances 
in streaming mode provides such an opportunity.

Keywords: public situation, technological representation, 
information-analytical unit, information resonance, strategic 
provision of information.
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Моніторинг заданої тематики інформаційного простору в центральних органах виконавчої влади: 
загальна характеристика та особливості

В статье рассматривается практическое применение 
мониторинговых систем анализа информпространства для 
формирования предложений руководителям соответствующего 
уровня с целью принятия дальнейшего управленческого решения.

Динамика современного мира резко изменила привычный 
образ жизни украинского общества. Ежедневно происходит 
множество событий, которые благодаря новейшим 
коммуникативно-контентным технологиям входят в жизнь 
практически каждого индивидуума. В этой ситуации, особенно 
при резкой и неожиданной смене политических, общественных, 
экономических, военных и т. д. факторов, возникает насущная 
необходимость руководителям разных уровней принимать 
неотложные решения.

Для этого управленческий аппарат должен оперировать не 
только отчетной информацией (докладами), но и «видеть» в 
режиме он-лайн соответствующую картину по определенному 
направлению. Такую возможность дает применение технологий 
контекстного анализа информационных резонансов в потоковом 
режиме.

Ключевые слова: публичная ситуация, технологическая 
индикация, информационно-аналитическое подразделение, 
информационный резонанс, оперативное информирование.

Король В. Г.,
доц. кафедры воен. жур. 

Мониторинг заданной тематики информационного пространства в центральных 
органах исполнительной власти: общая характеристика и особенности

изначення завдання. Cучасні системи 
державного управління не можуть існувати 

без фахового збирання та системного аналізу 
інформації, що відображає стан справ у 
підпорядкованій сфері. Колишні формати та 
практики отримання необхідних даних (вони 
часто втрачають сенс, навіть не стаючи важливою 
управлінською інформацією), які базувались на 
звітності підпорядкованих організацій, давно вже 
вичерпали свої контекстові потенціали та відіграють 
на нинішньому етапі еволюції суспільства швидше 
роль стримуючого і нерідко дезінформуючого 
чинника в процесі активного розвитку визначеного 
напряму.

Крім знання стану справ у відповідній галузі 
(сегменті) у сучасних динамічних умовах 
модернізації держави, управлінський апарат не може 
повноцінно виконувати свої функції без аналізу 
ситуації в підпорядкованих, дотичних сферах та 
суспільстві загалом. Тому перед ним постає нагальна 
необхідність цілеспрямованого простеження 
перебігу подій у країні та світі, їхнього фахового 
аналізу та вироблення відповідних технологічних 
рішень (сценаріїв) з метою забезпечення сталого 
розвитку підпорядкованої сфери в розрізі 
загальнодержавних (загальносвітових) тенденцій.

Необхідну картину об’єктивного стану публічної 
ситуації для прийняття відповідного рішення 
управлінськими структурами дає комунікативно-

контентний аналіз інформаційного простору країни 
(світу). Він здійснюється високопрофесійними 
фахівцями, які застосовують у повсякденній роботі 
сучасні комплекси моніторингових технологічних 
індикацій із заданої тематики. 

Щоб розуміти стан аналітичної думки щодо 
публічних комунікативно-контентних потоків на 
різних щаблях системи державного управління, 
передусім необхідно ознайомитися із підходами 
центральних органів виконавчої влади до вивчення 
стану справ через традиційні моніторинги 
загальноінформаційного та сегментного простору 
заданого напряму.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. 
Тему розвитку й функціонування інформаційно-
аналітичних систем, що застосовуються в 
управлінському процесі, неодноразово розглядали 
науковці. Однак переважно ці роботи стосувалися 
сталих систем звітного або статистичного характеру, 
які раніше справді відігравали знакову роль при 
виробленні управлінського рішення. Певною 
мірою вони розглядались в роботах В. Горового, 
А. Дєгтяра, Ю. Машкарова, В. Троня та ін.

Динамічність змін політичних, суспільних, 
виробничих та інших процесів, що відбуваються 
у повсякденному житті, різкі загострення ситуації 
з потребою невідкладного (негайного) реагування 
потребують нових підходів поруч з усталеними.

До таких підходів слід зарахувати технології 
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контекстовного аналізу інформаційних  
резонансів у потоковому режимі. Комплексний 
аналіз інформаційних потоків дає можливість 
сучасному керівникові «бачити» стан справ у 
підпорядкованій та суміжних сферах, оперувати 
різними масштабами рішень та приймати не лише 
своєчасні, й випереджальні рішення.

На жаль, масштабних досліджень прикладного 
характеру щодо розробки спеціальних 
моніторингових систем (технологічних комплексів) 
для вироблення сценаріїв різнорівневого 
управлінського застосування або використання 
існуючих пошукових систем саме для цієї мети (а не 
для лінійно-статичного узагальнення та первиного 
аналізу-характеристики) практично немає, а окремі 
дослідження існуючих пошуковиків спеціального 
спрямування стосуються таких специфічних 
напрямів, як конкурентна розвідка тощо.

Вступ. Влада завжди приділяла достатню 
увагу питанням позиціонування своєї діяльності 
в суспільстві. Принцип застосовувався доволі 
простий - народ повинен знати, що керівники 
держави постійно піклуються про нього, вживають 
необхідних заходів для поліпшення життя 
тощо. Особливо такий підхід є характерним для 
авторитарних державних устроїв. Співвідношення 
верхи правлять – низи їм за це вдячні тривалий час 
насаджувався в колишньому Радянському Союзі.  
Тож у суспільстві культивувались патерналістські 
настрої, наслідки яких ми досить болюче 
переживаємо сьогодні.

Політика керівництва держави після Революції 
Гідності спрямовується в інше річище. Від 
жорсткої централізації влади з яскраво виявленим 
дотаційним принципом країна має перейти до 
координаційно-партнерського стилю управління 
економікою та іншими сферами життя.

Враховуючи, що «базовим рівнем 
децентралізації буде не область, а місто, село, 
селище, територіальна громада», кардинальним 
чином має змінюватись напрям інформаційного 
забезпечення діяльності керівництва держави 
[1]. Одночасно мають змінюватись принципи та 
характер проведення  моніторингових сервісів 
як комплексного аналізу стану інформаційного 
простору в країні. Безперечно, потребує більш 
поглибленого трактування така норма діяльності 
Кабінету Міністрів України, як сприяння 
«становленню єдиного інформаційного простору 
на території України» [2].

Утім ситуація з інформаційною діяльністю 
в центральних органах виконавчої влади 
залишається без зрушень, на старій законодавчій 
базі та процедурно-регламентних рішеннях без 
ініціативних технологічних проривів, незважаючи 
на досить прогресивну риторику багатьох  
керівників країни та міністерств. 

Таким чином, усе відбувається в традиціях 

минулого часу та  відповідно до закону: 
«Інформаційні служби (інформаційні управління, 
інформаційно-аналітичні підрозділи, прес-служби, 
прес-центри, управління і центри громадських 
зв’язків, прес-бюро, прес-секретарі та прес-аташе 
з відповідним апаратом) органів державної влади 
та органів місцевого самоврядування збирають, 
аналізують, обробляють та оперативно надають 
інформацію про діяльність цих органів у повному 
обсязі засобам масової інформації...» [3].

Основна частина. Розглянемо, яким чином 
практично проводяться моніторинги заданої 
тематики в інформаційному просторі відповідними 
службами центральних органів влади та який 
результат має ця діяльність.

Для прикладу візьмемо роботу моніторингових 
підрозділів Секретаріату Кабінету Міністрів та 
деяких міністерств.

Так, відділ моніторингу та аналітики центральних 
органів виконавчої влади Департаменту інформації 
та комунікацій Секретаріату Кабінету Міністрів, 
відповідно до покладених завдань, проводить:

– парсинг-моніторинг і контент-аналіз інформації 
у гіперінформаційних масивах вітчизняних та 
закордонних ЗМІ (інтернет-ресурси, телебачення, 
друковані ЗМІ, блогосфера, соціальні мережі, 
експертне середовище та ін.) щодо соціально-
економічної ситуації в країні та діяльності 
органів виконавчої влади; готує інформаційно-
аналітичні матеріали (зокрема, щоденні  тематичні 
моніторингові дайджести);

– оцінки суспільних очікувань стосовно 
реалізації в Україні програми реформ, а також 
критичних матеріалів щодо реалізації державної 
інформаційної та іміджевої політики України;

– аналіз відкритих зарубіжних засобів масової 
інформації стосовно релевантних для України 
подій та експертних оцінок;

– оперативний парсинг-моніторинг і 
контент-аналіз матеріалів, оприлюднених у 
гіперінформаційних масивах ЗМІ (інтернет-
ресурси, телебачення, друковані ЗМІ, блогосфера, 
соціальні мережі, експертне середовище та ін.), які 
містять критику на адресу ЦОВВ.

Відділ також здійснює:
– надання оперативної аналітичної інформації 

щодо висвітлення в ЗМІ заходів ЦОВВ, які можуть 
вплинути на формування позитивного іміджу;

– моніторинг та фахову експертизу українського 
експертного середовища; 

– експертне вивчення окремих актуальних 
суспільно-політичних проблем;

– підготовку інформаційно-аналітичних та інших 
матеріалів до брифінгів, прес-конференцій, інших 
заходів (за результатами моніторингу інформації, 
оприлюдненої в засобах масової інформації).

У межах своєї компетенції фахівці відділу 
готують пропозиції щодо підвищення рівня 

Король В. Г.
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поінформованості громадськості, в тому числі 
міжнародної, про результати діяльності ЦОВВ.

За результатами моніторингу інформаційного 
простору України фахівці відділу відпрацьовують 
у щоденному режимі такі інформаційно-аналітичні 
документи:

1. Оперативне інформування щодо суспільно-
політичної ситуації у режимі «Он-лайн» (щоденний 
дайджест з графічними акцентами на головні 
інфотренди).

2. Щоденний аналітичний прес-кліпінг 
діяльності ЦОВВ та головних подій дня в Україні 
та за кордоном (інформаційні повідомлення за 
день, ранжовані за тематикою та акцентовані за 
змістом).

3. Парсинг-аналіз головних тематичних сюжетів 
у підсумкових випусках новин на провідних  
українських телеканалах (щоденний дайджест).

4. Оперативний моніторинг друкованих 
українських ЗМІ (щоденний дайджест).

5. Огляд проблемних повідомлень та критичних 
зауважень на адресу ЦОВВ (щоденний аналітичний 
дайджест за матеріалами телемоніторингу, 
моніторингу друкованих ЗМІ та інтернет-
простору).

Щотижнево готується огляд та аналіз 
регіональних ЗМІ, а також такі аналітичні 
матеріали: 

– висвітлення в ЗМІ заходів щодо реалізації 
Програми діяльності ЦОВВ;

– аналіз найбільших масивів резонансної 
критики в ЗМІ (інфографіка);

– рейтингові індекси ЦОВВ та їх керівників 
(інфографіка).

Три рази на тиждень керівництву подається 
оперативний моніторинг телевізійних ток-шоу 
(аналітичний дайджест).

Для виконання цих завдань співробітники 
використовують відкриті джерела та комерційний 
сервіс он-лайн моніторингу ЗМІ Infostream роботом. 
Система Infostream слугує для знаходження та 
відбору в інтернеті новин за заданою тематикою, 
часовими межами, морфологією, ключовими 
словами, сюжетами, одночасного доступу в режимі 
пошуку до інформації з багатьох Web-сайтів, їх 
змістової обробки і, як наслідок, мінімізації зусиль 
користувача для відсіювання інформації, що 
дублюється, так званого «інформаційного шуму», 
зменшує ймовірність повторів та потрапляння 
до моніторингу застарілої чи неверифікованої 
інформації.

До проблемних питань роботи відділу 
моніторингу та аналітики можна віднести 
відсутність моніторингу науково-експертного 
середовища та моніторингу радіостанцій.

У Міністерстві оборони функція моніторингу 
інформаційного простору покладена на 
Управління комунікацій та преси, серед завдань 

якого – «здійснення постійного моніторингу 
інформаційного середовища, виявлення 
потенційних та реальних інформаційних загроз в 
оборонній сфері, проведення попереджувальних 
інформаційних заходів».

Така функція, особливо в умовах ведення 
бойових дій, мала би передбачати в штаті управління 
наявність підрозділу, який би забезпечував 
фактично цілодобовий моніторинг інформаційного 
простору, з адекватним аналітичним апаратом для 
простеження виникаючих загроз в он-лайн режимі.

На даний момент системним моніторингом 
безпекового сектору управління не займається. Цю 
роботу здійснюють два спеціалісти, які «гуглять» 
інтернет за ключовими словами (використовуються 
ще сервіси Яндексу та «Медиалогии»). Результатом 
їхньої роботи є формування таких моніторингових 
документів:

– огляд новин інформаційних агенцій та 
інтернет-видань з військових та військово-
політичних питань (два-чотири рази на добу);

– інтернет-версія дайджесту центральних 
друкованих видань з військових та військово-
політичних питань.

Дайджести готуються за тематичними блоками, 
наприклад: Міністерство оборони, Генеральний 
штаб, Президент України, Прем’єр-міністр 
України, Верховна Рада, Антикорупційне бюро, 
ОБСЄ, Прес-центр АТО, АТО, терроризм, 
Озброєння; СБУ, МВС тощо.

Дайджест телебачення не роблять, викладають 
лише резонансні сюжети або програми.

У щоденному режимі аналізують більшість 
друкованих видань.

Утім варто зазначити, що моніторинг 
інформаційного простору в інтересах безпекового 
сектору держави слід розглядати в сукупності 
діяльності таких інституцій, як Адміністрація 
Президента України, Рада національної безпеки 
і оборони, Міністерство оборони та інші силові 
структури. Однак такий аналіз є предметом 
окремого дослідження й тому його не розглядали 
детально в даній публікації.

Моніторинг інформаційного простору 
в Міністерстві внутрішніх справ здійснює 
Департамент комунікації. Моніторинг ІП 
здійснюється методом перегляду стрічки Укрнет 
одним співробітником (використовується також 
сервіс Google). До цього окремо протягом дня 
переглядаються ще 20-30 інтернет-сайтів. Ще 
одна особа простежує телепростір. Загалом до 
моніторингу інформаційного простору залучено 
три особи.

За результатами готується дайджест з 
тематичними блоками, наприклад: Боротьба з 
терроризмом. Висвітлення роботи міліції тощо. 
Загалом таких блоків зазвичай 10-15. За день 
керівництву подають по одному дайджесту 
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інтернет-простору та телевізійних сюжетів.
Щотижнево роблять узагальнену доповідь на 

підставі моніторингу, де тональність публікацій 
оцінюється за принципом «+», «-«, «0».

Аналітичні матеріали на підставі інформаційного 
моніторингу Департамент комунікації не готує.

Потужний моніторинг робить Міністерство 
закордонних справ силами відділу моніторингу, 
який нещодавно був переформатований у 
Ситуаційний центр. 

Утім пошук інформації ведуть 
загальнодоступними системами, зокрема Google. 
Використовують ключові слова. Доповнює картину 
моніторинга інформація від дипломатичних 
установ за кордоном. 

Інформація «виловлюється» протягом трьох-
п’яти хвилин і одразу піддається обробці за 
визначеним алгоритмом. Зокрема, уточнюють 
достовірність самої інформації та перекладу, 
офіційну позицію щодо події (факту, ситуації, 
висловлювання тощо керівництва країни 
першоджерела). Далі приймається оперативне 
рішення щодо необхідності реагування, рівня та 
способу реагування. Застосовується близько десяти 
рівнів реагування та майже двадцять способів.

В обов’язковому порядку моніторяться й 
соціальні мережі, де структуру передусім цікавлять 
висловлювання офіційних лідерів країн або лідерів 
думок.

Протягом дня готується кілька тематичних 
оглядів. Зокрема, щодо висвітлення основних 
подій, важливих заяв та коментарів, негативної 
інформації тощо.

Наприкінці дня узагальнений огляд з 
рекомендаційним блоком поступає до всіх 
дипломатичних установ за кордоном.

Таким чином, МЗС за системою роботи з ІП 
найближче підходить до розуміння необхідності 
застосування ситуаційного сервісу до публічного 
стану наявних інформаційних полів за 
індикаторами виклик-ризик-загроза (на даному 
етапі – в режимі «аврального» реагування). 
Наявність Ситуаційного центру дає можливість 
визначення динаміки інформаційних полів через 
резонанси. Практично, МЗС є єдиною структурою 
серед ЦОВВ, яка намагається адекватно (у режимі 
on-line) реагувати на зміни (зазвичай, негативного 
характеру) в інформаційному просторі.

Міністерство енергетики та вугільної 
промисловості власний моніторинг інформаційного 
простору не здійснює. У роботі використовує 
моніторинг, який надходить з Секретаріату Кабінету 
Міністрів. Додатково працівники відділу взаємодії 
зі ЗМІ та роботи з громадськістю за допомогою 
пошукової системи  «МЕТА» простежують 
інформацію щодо перших осіб відомства.

Моніторинг, який швидше можна назвати 
статистичним оглядом згадувань відомств та перших 

осіб, роблять у переважній більшості центральних 
органів виконавчої влади. На це затрачається за 
робочий день година-дві часу, оскільки відповідні 
структури (прес-служби, відділи зв’язків зі ЗМІ 
тощо) є нечисленними.

Аналіз моніторингової роботи інших міністерств 
та відомств у даному випадку не є доцільним, 
оскільки він відображатиме тією чи іншою мірою 
наведені вище закономірності.

Висновки. У переважній більшості міністерств 
та відомств моніторинг інформаційного простору 
здійснють або на первинному рівні (за тегами 
визначеної діяльності), або прес-служба простежує 
резонансні публікації, що стосуються відомства 
і перших осіб як брендованих тегів. Тобто, з 
точки зору системної роботи та випереджального 
аналітико-креативного сценарного реагування, 
такої діяльності немає. Це пояснюється 
кількома чинниками, зокрема, нерозумінням 
перших осіб важливості вироблення власної 
(відомчої) інформаційної політики в функціоналі 
комунікативних стратегій, формування відповідної 
публічної стратегії комунікативно-контентного 
супроводу розвитку напряму (галузі, сегмента) 
на основі комплексного аналізу інформаційних 
потоків, що, у свою чергу, потребує оперативного 
осмислення подій, які відбуваються в полях 
інформаційного простору, та прийняття своєчасних, 
а за умов побудови комплексу аналізу контекстових 
резонансів – випереджальних технолого-сценарних 
рішень.

Крім того, організаційно-штатні структури 
інформаційних підрозділів органів виконавчої 
влади зазвичай є досить нечисленними та, 
відповідно, неспроможними виконувати серйозні 
аналітично-сценарні завдання. 

Ще один аспект цієї проблеми – брак в 
органах виконавчої влади достатньої кількості 
високопрофесійних фахівців з питань 
комунікативно-контентного забезпечення.

Таким чином, перед центральними органами 
виконавчої влади постає нагальна проблема 
зміни ставлення до моніторингу заданої тематики 
інформаційного простору (як інноваційної 
технології) та переформатування структурних 
підрозділів, які виконують інформаційно-
аналітичну роботу.

Ситуація з моніторингом інформаційного 
простору в межах центральних органів виконавчої 
влади може зазнати змін у разі введення в обіг 
моніторингової он-лайн-платформи Центру 
контент-аналізу «Медіатека», презентація якої 
під назвою «Медіамоніторингова платформа 
безкоштовно в прес-служби державних установ» 
була проведена на початку жовтня Міністерством 
інформаційної політики та «Медіатекою».

Король В. Г.
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У статті простежено генезис поняття 
інтелектуалізаційного медіа- середовища - 
knowledge media society. Через ретроспективний 
аналіз знаходимо джерела поняттяву класичній 
економічній теорії. Виділяються основні етапи 
розвитку суспільства знань.

Ключові слова: суспільство знань, 
інтелектуалізаційний аналіз, інтелектуалізацій не 
медіасуспільство, соціономіка

Товстенко В.,

In the article the genesis of the notion”knowledge 
media society” has been traced. Using retrospectional 
analysis we could find the roots of the notion in the 
classical economic theory. Thereby the crucial steps in 
the evolution of knowledge society are emphasized. 

Keywords: knowledge society, intellectualization 
analysis, knowledge media society, socionomics.

Viktoria Tovstenko,

В статье прослеживается генезис понятия 
интелектуализационной медиасреды - knowledge 
media society. Через ретроспективный анализ 
находим источники понятия в классической 
экономической теории. Выделяются основные 
этапы развития общества знаний.

Ключевые слова: общество знаний, 
интелектуализацийний анализ, интелектуализаций 
не медиаобщество, социономика.

Товстенко В.,

Knowledge media society: scientifical flashback and social perspective

Knowledge media society: научный флэшбэк и социальная перспектива
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Knowledge media society: науковий флешбек і соціальна перспектива

ступ. Актуальність дослідження. 
Суспільство, розвиваючись та проходячи 

шлях трансформації від індустріального до 
інформаційного, а від інформаційного до знання-
центричного, набуває нових рис, що виявляються 
в першу чергу в інструментах, форматах та 
різновидах комунікацій. Відбувається деформація 
класичних моделей комунікативної взаємодії і 
перед науковцями та фахівцями постає потреба 
в конструюванні нової, об’єкто-орієнтованої 
постнекласичної моделі медіасуспільства, котре 
з огляду останніх характеристик та визначальної 
його складової можемо назвати медіасуспільством 
знань - knowledge media society. 

Метою дослідження є простежити генезис 
понять «економіка знань» та «суспільство знань» – 
від класичної економічної теорії Кейнса до новітніх 
досліджень мережевого, хаосомного суспільства. 

Об’єктом дослідження є сам феномен 
інтелектуалізаційного медіасередовища, воно ж 
медіасуспільство знань (knowledge media society). 
А предметом є, власне, етапи становлення та 
розвитку поняття в класичній науковій парадигмі 
та аналіз векторів майбутнього розвитку такого 
суспільства.

Методи дослідження. Методологічну базу 
дослідження становлять: загальнонаукові 
методи (ретроспективний метод, історичний 
аналіз, діахронічний підхід вивчення питання), 
а також філософський метод системологічного 
класифікаційного аналізу.

Джерельною базою дослідження стали 
першоджерела науковців у обраній для дослідження 
галузі.

Теоретичне підґрунтя та гіпотези. Особливості 
знання-орієнтованої економіки свого часу вивчали 
відомі економісти та соціологи: Фріц Мечлап, 
Пітер Друкер, Мануель Кастельс. Окремі аспекти 
суспільства або економіки знань досліджували 
спеціалісти галузі конкурентної розвідки та 
інтелектуалізаційного аналізу: Майкл Портер, 
Дік Хойєр, Шерман Кент; науковці теорій 
прийняття рішень (Бенціон Флейшман, Абрахам 
Вальд), теорії ігор (Йохан фон Нейман, Оскар 
Моргенштерн, Джон Неш). Новітню модель циклу 
консолідації інформації розглядають в роботі 
науковця Інституту журналістики КНУ імені Тараса 
Шевченка Гідеона Брахмана. Наукові розвідки 
у сфері соціальних мереж та Web 3.0 ресурсів 
проведено Еріком Квальманом, Джейсоном 
Калаканісом.  Серед українських дослідників, 
котрі вивчають соціальну інформатику та різні 
її концепції, можемо назвати: Валерія Іванова, 
Анатолія Чічановського, Володимира Різуна, 
Віталія Корнєєва, Євгена Цимбаленка, Володимира 
Владимирова, Володимира Шабліовського. 

Основною гіпотезою дослідження є твердження 
про те, що джерела інтелектуалізаційного 

медіасередовища (knowledge media society) варто 
шукати в класичній економічній теорії, а також 
у дослідженнях соціологів ХХ ст., котрі у своїх 
наукових пошуках прагли об’єднати поняття 
«інформація» та «знання» із тогочасними теоріями 
розвитку суспільства. І саме тому, для розуміння 
феномену, який нині лише на шляху становлення 
– суспільства знань у галузі мас-медіа – необхідно 
простежити генезис поняття. Аби прогнозувати та 
простежувати динаміку розвитку такої системи, 
украй важливо зробити науковий флеш бек – 
ретроспективний аналіз попереднього століття 
– часу, коли самого концепту не могло навіть 
існувати в науковій свідомості, але без здобутків 
якого він би не зміг з’явитися зараз.

Результати дослідження. На початку ХХ 
ст. у наукових колах соціологів та економістів 
зародився новий концепт бачення світу, що 
зрушив зі своїх основ капіталістичний світогляд 
на засадах індустріального розвитку. Увесь період 
після Першої світової війни й донині неодноразово 
називають «новою глобальною економікою». У 
той час, коли геополітична карта світу стрімко 
змінюється, що прямо та опосередковано впливає 
на всі сфери суспільства, серед дослідників у галузі 
економіки наступає ера «битви ідей». Гарячими 
точками на арені наукових змагань стають світові 
заклади освіти – провідним серед них височіє 
Кембридж. Хаотичні наукові гасла до середини 
століття набувають чітко окреслених форм: після 
випуску Джоном Мейнардом Кейнсом (John 
Maynard Keynes) «Загальної теорії зайнятості, 
відсотку та грошей» у 1936 р. [12] з’являється 
макроекономічна теорія з відстоюванням ідеї 
«втручання держави» та регуляції. За третім 
законом Ньютона, одразу ж з’являються нові 
теорії, модульно рівні та протилежні кейнсіанській 
(відстоювання позиції Фрідріха фон Хайєка 
(Friedrich von Hayek) стосовно повної дерегуляції 
та вільного ринку [13]). 

Як стверджує професор Мельбурнського 
університету Нілс Олекальнс (Nilss Olekalns) у 
своєму курсі лекцій «Принципи макроекономіки», 
економіку можна охарактеризувати як науку та 
мистецтво прийняття рішень. Ці рішення, якщо їх 
узагальнити, можна звести до двох константивних 
питань:

– Як розподілити обмежені ресурси таким 
чином, аби якнайкраще задовольнити потреби 
суспільства?

– Яким чином робиться вибір стосовно першого 
питання, якими є ефекти цього вибору й якою 
має бути державна політика для поліпшення 
результатів цього вибору?

Спостерігаючиючи за плином історії, 
неможливо не помітити, як поступово зміст обох 
питань змінився: від визначення того, хто буде 
займатися розподіленням ресурсів та визначенняи 

В
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«командних висот» економіки, увага науковців та 
емфаза досліджень змістилася у бік питання, що 
увесь час так само вивчалося, «зріло», але поки 
що залишалося у тіні,  до визначення того, а що 
в найближчому майбутньому становитиме ці самі 
ресурси та, власне, саму економіку. 

Показово, що людський капітал як економічний 
ресурс постійно розглядали економісти. У своїй 
праці «Капіталізм і свобода», вперше опублікованій 
у 1962 р., Мілтон Фрідман (Milton Friedman), 
ревний прибічник ліберальної позиції розподілення 
ресурсів у економіці, у розділі «Роль держави у 
галузі освіти» пише про одну суттєву «ваду» ринку 
капіталу – нестачу інвестицій у людський капітал 
[2]. Мимохідь і зовсім трохи, але науковець 
проводить аналіз процедури інвестування або 
кредитування фізичних та людських активів. 
Під таким процесом він має на увазі вкладання 
коштів у освіту людини, а забезпеченням називає 
доходи майбутніх періодів. При цьому він не 
робить прогнозів стосовно подальшого розвитку 
такого інвестування та можливих алгоритмів його 
реалізації. Однак для нас більшу цінність мають 
не роздуми Фрідмана про людський капітал як 
економічний ресурс, а те твердження, на яке він 
посилається у своїй книжці й яке було висловлено 
за рік до цього його сучасником та колегою, 
професором Чиказького університету Гері Стенлі 
Беккером (Gary Stanley Becker). Емпіричні 
дослідження, проведені Беккером довели, що 
норма прибутку на капітал, інвестований в освіту 
(він називає це загальним терміном «людський 
капітал»), суттєво перевищує норму прибутку 
на капітал, вкладений у матеріальні активи [1]. 
Говорячи мовою економістів, чи не вперше в історії 
була створена нова нерівність, в якій фінансовий 
показник бізнес-планів ROE (рентабельність 
власного капіталу) збільшився у тих організаціях, 
де капіталом були нематеріальні активи.

Через десять років після революційних, проте 
ще слабких ідей американських економістів Гері 
Беккера, Теодора Шульца (Theodore Schultz) 
[8], Якова Мінсера (Jacob Mincer) [7] стосовно 
інвестицій у нематеріальний капітал, еквіполентно 
з’являються та розвиваються новітні на той час 
системи поглядів соціологів, які крізь призму 
суспільства та суспільних зв’язків вибудовують 
своє бачення майбутнього світу. 

1976 р. у світ виходить книжка американського 
соціолога, викладача (PhD) на той час уже 
Гарвардського університету, Деніела Белла 
(Daniel Bell), названа автором «Прихід 
постіндустріального суспільства» [9]. За 
допомогою проективної екстраполяції змін 
невеликої суспільної групи на більш широкі 
суспільні устрої, він робить передбачення, як сам 
іменує свою працю, таких змін у західному світі 
та висуває ідею постіндустріального суспільства. 

Як зазначає Белл, «терміни доіндустріальне, 
індустріальне й постіндустріальне суспільство 
є концептуальними наслідками вздовж осі 
виробництва і типів використовуваного в ньому 
знання». Корисним для нас є те, що науковець, 
представивши нам власну концептуальну схему 
соціальної організації, впорядкувавши її за 
осьовим принципом (розмістивши всі так звані 
системи суспільства – культуру, релігію, освіту 
і т.д. навколо єдиного центру) як критерії опису 
феномену постіндустріального суспільства, обирає 
як галузь виробництва, так і галузь знання. Власне, 
можемо навести виміри постіндустріального 
суспільства, сформовані Беллом:

«1. Економічна ділянка: перехід від 
товаровиробляючої до обслуговуючої економіки.

2. Поділ населення за родом занять: перевага 
професійно-технічного классу.

3. Осьовий принцип: провідна суспільна роль 
теоретичного знання як джерела нововведень і 
політичних формулювань.

4. Орієнтація на майбутнє: контроль технології 
і технологічної оцінки.

5. Ухвалення рішень: створення нової 
“інтелектуальної технології”» [9, с. 216]. 

Стосовно осьового принципу дослідник пояснює 
його як дедалі більшу кодифікацію емпіричних 
даних  та перехід важеля правління від емпіричного 
знання до теоретичного (наукового, створеного в 
університетах та дослідних організаціях). Як нині 
можемо пересвідчитися, прогнози Деніела Белла 
стають реальністю. Хоча поняття «знання», в 
якому він зробив синтез «даних», «інформації» та, 
власне, самого «знання», є дещо хибним.

Наступною сходинкою до прийняття нової 
парадигми та «народження нової традиції 
нормальної науки», як називає цей період 
науковець Томас Кун (Thomas Kuhn),  став 
розвиток досліджень нового типу суспільства 
майбутнього – інформаційного суспільства. 
Оскільки сам термін є широким (umbrella term), 
паралельно виникають і розвиваються різні теорії 
інформаційного суспільства. Умовно їх поділимо 
на дві групи. До першої належать ті науковці, котрі 
долучилися до ідеї якісно нового сорту суспільства. 
Серед них уже згаданий Белл та його послідовники 
з теорією постіндустріалізму. Французький 
соціолог Жан Бодрійяр (Jean Baudrillard) з 
концепцією структурної революції, американський 
соціолог Марк Постер (Mark Poster), на жаль, 
малодосліджуваний українським науковим  
середовищем, з ідеєю моди інформації (Mode of 
information), французький культурний теоретик 
та урбаніст Поль Віріліо (Paul Virilio) з теорією 
дромології стали теоретиками інформаційного 
суспільства з позиції постмодернізму. Прибічники 
підходу «гнучкої спеціалізації» (Flexible 
Specialization), в інших джерелах названого 
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«неосмітським» Майкл  Пайор (Michael Piore), 
Чарльз Сейбл (Charles Sabel), Ларрі Хіршгорн 
(Larry Hirschhorn) та ін. говорять про прихід 
інформаційної ери не просто як данна, а як 
необхідність – для створення противаги фордизму 
з його масовою культурою та «штампуванням» 
працівників. Стисло сутність теорії можна 
пояснити цитатою Хіршгорна: «Індустріальна 
технологія транскультурна та невідворотно формує 
суспільне життя за однаковими шаблонами. На 
противагу їй, наслідком постіндустріальних 
технологій є гнучкість вибору стилю життя» [6, 
с. 114]. І остання у першій групі теорія – теорія 
інформаційного стилю розвитку (The informational 
mode of development) та її яскравий представник 
– іспанський соціолог Мануель Кастельс (Manuel 
Castells). Останній чи не найбільше присвятив 
своїх наукових досліджень теоретичному описові 
майбутнього інформаційного суспільства, під яким 
він має на увазі мережеве суспільство з домінантою 
інформаційного етатизму. 

До другої групи теорій інформаційного 
суспільства належать ті дослідники, котрі в 
описові нового типу суспільства розглядають 
інформатизацію як продовження попередньо 
сформованих відносин (згадаймо, перша група 
науковців розглядала інформаційне суспільство 
як таке, котре повністю замінить стару систему 
та сформований уклад). Науковці другої групи 
погоджуються з тим, що інформація є ключовим 
питанням у майбутньому економіки світу. Однак 
їхня позиція така, що, все-таки, форми і функції 
інформації і надалі розвиватимуться лише в 
підпорядкуванні давно визначеним принципам 
і практикам економічної теорії. Утім, й їхні 
дослідження є вкрай важливими для простеження 
еволюції наукової думки про економіку знань та 
суспільство знань.

Так, теоретик неомарксистського підходу 
Герберт Шиллер (Herbert Schiller) у публічних 
дебатах стосовно ролі мас-медіа в соціумі 
критикує такий тренд нового суспільства, як 
домінування приватного сектору в усіх сферах 
соціального устрою над громадським, а також у 
своїх працях неодноразово наголошує на тому, 
що роль мас-медіа експонентно збільшуватиметься 
в ідеологічній боротьбі держав. Теорія регуляції 
(Regulation theory), внесок у яку зробили 
французькі економісти Мішель Альєтта (Michel 
Aglietta), Алан Ліпіц (Alain Lipietz) та ін., 
повертає нас до ортодоксальної кейнсіанської 
економічної теорії, при цьому вона включає в себе 
усвідомлення корінних змін на фінансовому ринку, 
причина яких вбачається в технологічному та 
інформаційному розвиткові людства. Третя школа 
у нашій групі представлена підходом гнучкої 
акумуляції (Flexible accumulation), засновником 
якого є американський географ Девід Харві (David 

Harvey), котрий говорить про інновації в способах 
накопичення ресурсів [5]. 

Британський соціолог Ентоні Ґідденс (Anthony 
Giddens) розвинув теорію рефлексивної модернізації 
(Reflexive Modernisation), котрою заперечив 
тлумачення Деніелом Беллом метаморфози поняття 
«інформація» в осьовий принцип новітнього 
суспільства. З іншого боку, Ґідденс підтвердив 
визначальну роль даних у майбутній економіці 
власним тезисом про перехід від індустріального 
способу ведення війни до інформаційного. Цим 
самим дослідник назвав інформацію зброєю 
майбутнього, а отже, попередньо заперечивши, 
підтвердив інтенсифікацію ролі нового ресурсу 
[3]. Теорія комунікативної дії Юргена Хабермаса 
(Jьrgen Habermas) [15] певною мірою синтезувала 
попередні думки наукового товариства, назвавши 
основою суспільства комунікативні інтеракції. Ідея 
публічної сфери дала поштовх для подальших 
досліджень теоретиками галузі соціальних 
комунікацій, і, власне, підняла вагомість 
інформації на новий рівень, оскільки показала її 
як кістяк, навколо якого розвиватимуться всі інші 
сфери суспільства. У бібліотеці Массачусетського 
Технологічного Інституту (MIT) широко 
представлені доробки згаданих вище науковців. 
Зокрема, що стосується Юргена Хабермаса, 
маємо його дванадцять лекцій, зібраних у книжку 
«Філософський дискурс про Модерн» («The 
Philosophical Discourse of Modernit») – саме в 
них доволі чітко розкриті думки соціолога, а 
найцікавішим є висновок про те, що розум (який і 
вивчав Хабермас) існує в контексті комунікативної 
дії. Ототожнивши розум з поняттям знання, 
а комунікативну дію як процес передання та 
виведення на світло певної інформації, маємо 
тезис про те, що  знання – це результат певних дій, 
виконуваних над інформацією. Неабияку роль при 
цьому відіграє збирання, організація, кодифікація 
та стратифікація даних – у такому випадку варто 
вже йти глибше і розглядати різновиди підходів до 
аналізу інформації. 

Висновки. Попередньо йшлося про те, що 
інформація в чистому вигляді не є знанням, а отже, 
поняття «інформаційне суспільство» і «суспільство 
знань» не тотожні. У даному аспекті найбільш 
корисними є сучасні дослідження науковців та їхні 
думки стосовно нового типу суспільства та нового 
типу економіки. Так, американський дослідник 
Ерік Квальман (Eric Qualman) новітню економіку 
називає «соціономікою» (Socialnomics, про що ми 
неодноразово зазначали у попередніх роботах. 
Лише нагадаємо, що свій термін він пояснює тим, 
що найбільшим трендом майбутньої економіки 
він бачить перехід її у новий формат – інтернет-
спільнот, котрі в найближчі роки стануть на 
один щабель із сучасними традиційними ринками 
(товарів та послуг, фінансовий тощо), переростуть 
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у такий ресурс, котрий якраз і формуватиме 
нову, «знання-орієнтовану» (knowledge-oriented) 
економіку.   Саме в такому аспекті можна говорити 
про розвиток суспільства знань, а у більш вузькому 
розумінні – медіасуспільство, головною ресурсною 
базою якого є знання. Таку систему ми назвали 
knowledge media society – інтелектуалізацій ним 
медіасередовищем. І в дослідженні простежили, 
як сталося так, що цей феномен став можливим 
для ХХІ ст.. Соціальна перспектива такого 
суспільства полягає в якісно новому реформуванні 
системи медіа. У подальшій потребі розвитку як 
моделей консолідації інформації (з подальшим 
її перетворенням у знання), так і в наукових 
розвідках колаборативного робочого середовища. 
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Розглядається роль видатного російського 
мислителя, письменника, журналіста та 
революціонера-демократа у формуванні засад на 
шляху до створення повноцінного інформаційного 
суспільства з позицій сьогодення та урахуванням 
подальшого історичного досвіду.
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 Пам’яті Герцена

сі ми розуміємо фігуральний зміст цієї відомої 
усьому старшому поколінню фрази. Однак 

якщо взяти її буквально, то декабристи навіть 
на околицях Петербурга навряд чи одразу могли 
всіх «розбудити». Постріли з гармат у той час 
були звичайним явищем гарнізонної підготовки. 
Так що мешканці тодішньої столиці Імперії ще 
довго приходили до тями з пересудами, що ж там 
насправді відбувалося. А до Москви інформаційна 
хвиля йшла ще не один тиждень. У той час 
телеграфом служило кінське сполучення вже 
тоді найгіршими у Європі шляхами. Слід одразу 
зазначити, що тодішня церква, для прикладу, 
час від часу мимоволі «впадала у гріх» - після 
преставлення  чергової коронованої особи у храмах 
величезної держави ще тижнями і навіть місяцями 
на вранішніх службах співали «многія лєта» 
вже спочилому монархові, допоки сумна звістка 
повільно котилася тисячами верст.

З іншого боку, неоднозначним є і факт реакції 
юного О. Яковлєва (Герцена) на отриману звістку. 
За власним свідченням, дещо пізніше і вже в 
теплу пору наступного року на Воробйових горах 
(якраз де зараз розташований головний корпус 
Московського університету ім. М. Ломоносова) 
він разом з майбутнім популярним для свого часу 
поетом М.Огарьовим заприсяглися «пожертвовать 
нашей жизнью на избранную нами борьбу» [1, с.94]. 
Хлопчикам було лише 13 років, у цьому віці та ще 
й у ті часи підлітки у чому тільки не заприсягалися 
– як у вічному коханні сусідській дівчинці, 
так і у планах звільнення Константинополя чи 
поневолених тубільців десь за океаном. Насправді 
джерелом захоплення різноманітними передовими 
європейськими ідеями для юного Олександра 
стала багата домашня бібліотека, вільний доступ 
до якої підліток отримав від батька під тим 
простим приводом, що так син швидше навчиться 
читати різними мовами і до того ж буде чимось 
зайнятий. «Я прочёл томов пятьдесят французского 
«Репертуара»  (театральний журнал того часу)  
и русского «Феатра» (театральна збірка, яка 
видавалася Академією наук), в каждой части 
было по три-четыре пьесы», зізнавався О.Герцен 
[1, с.67]. Він захоплювався також романами 
надзвичайно популярного у ті часи німецького 
письменника Августа Лафонтена, комедіями 
Коцебу, стражданнями гетевського Вертера. І все 
це ще у зовсім юному віці.

Відзначимо, що залучення В.Леніним заднім 
числом О.Герцена до когорти своїх попередників 
мало неабиякий вплив на подальшу долю творчої 
спадщини цієї надзвичайно цікавої особистості. Як 
неодноразово підкреслював відомий російський 
публіцист-дисидент Б.Парамонов, з одного боку 
– О. Герцену не повезло, бо після «втручання» 
Леніна порядні люди О. Герцена перестали 
читати, з іншого – це сприяло надзвичайно 

широкому розповсюдженню його творів, було 
навіть здійснене пречудове багатотомне академічне 
видання його творів [2]. Додамо, що перо 
вождя світового пролетаріату взагалі суттєво 
позначалося на багатьох персоналіях минулого. 
Кого В. Ленін позначав позитивно, отримували 
належний друк і увагу потужної радянської 
освітньої системи. Перш за все це Л. Толстой, 
А. Чехов та М. Горький… А от Ф. Достоєвському 
не поталанило. Цей «архиреакционный писатель» 
тривалий час залишався в опалі і лише у 70-ті роки 
був введений у шкільну програму. Вочевидь, тут 
свою роль зіграв своєрідний інформаційний тиск 
з  Європи, адже там Ф. Достоєвського вносили до 
базоутворюючих попередників екзистенціалізму, 
надзвичайно модної течії у колах повоєнної 
європейської інтелігенції.

Та незважаючи на все вищезазначене творча 
спадщина О. Герцена не отримала з ряду 
причин широкого вивчення ні на історичних та 
філологічних факультетах радянських вузів, ні 
тим більше – у середніх навчальних закладах. І 
тому було чимало суб’єктивних чинників. Не все у 
біографії та творах мислителя вкладалося у стрункі 
побудови радянських істориків та ідеологів. А 
його відвертий конфлікт з колом К. Маркса 
взагалі ставив під сумнів самі викладки В. Леніна 
щодо ролі О.Герцена у формуванні майбутньої 
російської соціал-демократії. Згадаймо хоча б, 
що К.Маркса та всіх його прихильників Герцен  
неодноразово презирливо називав «марксидами» і 
прямо звинувачував у ницих способах політичної 
боротьби.

І тут можна тільки поспівчувати кільком 
поколінням радянської і пострадянської 
інтелігенції, що були позбавлені такого 
надзвичайно інформативного джерела. Адже 
науковий і публіцистичний потенціал одного 
лише опусу О. Герцена «Былое и думы» в усіх 
відношеннях набагато солідніший за зачитану до 
дірок «Войну и мир» Л.Толстого, що являє собою 
просто письменницьку фантазію на задану тему. 
Навіть як стиліст О. Герцен залишає позаду не 
лише Л. Толстого. Та й взагалі – «Былое и думы» 
є унікальним в історії твором. Адже перші його 
частини вийшли з друку і вже читалися в період, 
коли події останніх не те що не були ще написані, а 
й навіть не відбулися хронологічно. Зазначимо, що 
вже у 1860 р. товариш Герцена по Московському 
університету М.Сазонов в одній своїй статті для 
зарубіжного читача підкреслював, що ці сторінки 
«долго будут жить как национальный памятник и 
литературный шедевр», вважаючи «Былое и думы» 
найкращим твором О. Герцена, який «всегда 
остается верен своей национальности, когда говорит 
о Западной Европе. В этом великая ценность его 
книги, его стиля и, скажем даже, его личности: 
это-то и делает его в истории умственного развития 

В
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России выразителем существенного перелома, 
зачинателем новой эпохи» [1, с 31].

Як з історичної, так і медійної точки зору 
діяльність і спадщина О. Герцена цікаві вже 
в тому плані, що вони з глибокої як для 
сьогодення давнини закладали основи майбутнього 
інформаційного простору, виходячи з тогочасних 
технічних можливостей. Можна навіть додати – 
людство зі зрозумілих причин за самою логікою 
свого існування століттями рухалося до створення 
саме інформаційного суспільства. І всі культурні, 
наукові та технічні надбання ставали черговими 
кроками до нього. О. Герцен зумів виховати кілька 
поколінь вільнодумців, нестандартно мислячих 
особистостей, політичних та громадських діячів, 
вільних від тогочасної кон’юнктури. Його можна 
сміливо вважати  наставником у формуванні 
представників багатьох політичних течій 19-го 
століття, а не тільки соціал-демократії. 

Фактично О. Герцена можна розглядати, 
як передвісника сучасного інформаційного 
суспільства однієї шостої частини суші. Адже 
задумана ним ще 1849 р. і розпочата у Лондоні 
1853 р. справа створення Вольной русской 
книгопечатни (зараз частіше згадують як Вольную 
русскую типографию) стала вагомим внеском 
у формування суспільної свідомості тогочасних 
освічених кіл Російської імперії і багатьох громад 
усієї Європи. З самого початку засновник прагнув 
залучити до обміну думками та інформацією усіх 
охочих і небайдужих. Важливим моментом було 
звільнення від цензури здійснюваних періодичних 
видань. Адже у самій Імперії тоді діяли з два 
десятки цензурних процедур. Перші роки більшість 
матеріалів належали перу самого О. Герцена. В 
ініціальному номері «Полярной звезды»  (серпень 
1855 р.) вміщені лише матеріали емігрантів. Та 
згодом у збірках «Голоса из России» (з літа 1856 
р.) вже починають друкуватися представники 
різних політичних течій з самої Росії, які мали 
свої погляди на гострі теми, що обговорювалися. 
Завдяки вчасному приєднанню до роботи 
М. Огарьова справи редакції пішли жвавіше. А 
з виходом у червні 1957 р. газети «Колокол» в 
якості додатку до «Полярной звезды» вони взагалі 
оформилися у найкращим чином втілену мрію. 
Ця газета починає виходити все частіше і частіше. 
Згодом у «Колокола» з’являються свої додатки. З 
1859 по 1862 – газета «Под суд» з матеріалами, 
що викривали абсурдність внутрішньої політики 
Російської імперії. З 1862 по 1864 – народна 
газета «Общее вече». У цей час невпинно зростає 
надходження кореспонденції з батьківщини. 
Наклади видань сягають п’яти тисяч – на той час 
надзвичайно солідний показник.

Завдяки створеній О. Герценом типографії 
широкий читач отримує змогу ознайомитися 
з забороненими творами багатьох авторів, які 

до того ходили по руках лише в рукописах. А 
це були перш за все твори Пушкіна, Рилєєва, 
Бестужева, Лермонтова. Також до широкого 
читача потрапляють перевидані «Путешествия из 
Петербурга в Москву» Радищева. В «Историческом 
сборнике» вдається надрукувати чимало закритих 
архівних і взагалі таємних матеріалів.

Попри заборону на батьківщині і навіть в 
деяких європейських державах (під тиском 
царського уряду) друковані матеріали вдається 
успішно переправляти різними шляхами до рідного 
читача. Газети надходять до Росії навіть через 
китайський кордон. Вільна друкарня користується 
надзвичайною підтримкою. У співпраці з редакцією 
підозрювали навіть найвищих сановників. 

І хоч з початку шістдесятих років ХІХ століття 
через зростаючу радикалізацію російського 
суспільства та суттєві зміни у політичному та 
соціальному устрої Імперії  вплив вільної друкарні 
на маси читаючої публіки починає спадати разом 
з накладами, а зі смертю О.Герцена типографія 
взагалі припиняє свою діяльність (усьому свій 
час), посіяні нею паростки вільнодумства та 
пожвавлення інформаційного простору у тодішній 
Росії важко переоцінити. Через діяльність 
О. Герцена та його соратників був отриманий 
надзвичайно цінний досвід, який згодом 
використовувався представниками багатьох течій 
політичної та громадської думки. Навіть через 
століття з розширенням технічних можливостей він 
став у нагоді центрам розповсюдження інформації 
у світі. Наведемо хоча б приклад радіоефіру. На 
радіо «Свобода» навіть рубрики перекликалися з 
назвами друків О. Герцена. Тривалий час лунав 
цикл передач «С другого берега». І з появою 
сучасних інформаційних технологій розпочате під 
псевдонімом Іскандер просто не може загубитися 
в анналах історії. Адже в остаточному рахунку 
кінцевим адресатом отримання інформації 
залишається людина, якій цікавим є все.

Разом з тим з гори нинішнього часу слід 
відзначити і ряд моментів у біографії та поглядах 
О.Герцена, які згодом дзеркально повторювалися 
у долі політичних фігур подальших періодів 
російської історії. Перш за все це:

1.Фінансування діяльності з боку потужних 
закордонних джерел. 

Останнім часом в російських ультрапатріотичних 
колах О. Герцена взагалі підносять як платного 
агента на утриманні зарубіжних фінансових 
центрів, що цілеспрямовано докладав зусиль до 
руйнування в цілому благополучної Російської 
держави на чолі з мудрим імператором Миколаєм 
І. О. Герцен сам описує в «Былом и думах» свої 
вимушені контакти з Джеймсом Ротшильдом. 
Зараз мало хто знає, що російська монархія 
залишала за собою право не лише наділяти, а 
й позбавляти підданих дворянського звання, а 

Старовойт Ю.Л.
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також усього майна у випадку провини перед 
короною. Після еміграції увесь капітал родини 
Яковлевих був заарештований. І лише втручання 
Ротшильдів дало змогу отримати кошти за маєток. 
Вочевидь, без певної зацікавленості і платіжної 
рокіровки потужного банкіра нічого б не склалося 
ні з вільним життям у Лондоні, ні з типографією. 
Однак свідчень про пряме фінансування типографії 
Ротшильдами наразі немає.

Як би там не було, а традиція звертатися до 
закордонних фінансових кіл задля підтримки 
своєї політичної діяльності у подальшому лише 
розвивалася і примножувалася все новими 
формами і способами. Причому, на це страждали 
не тільки соціал-демократи на чолі з В. Леніним 
у роки Другої світової, як прийнято вважати. 
Навіть у роки російсько-японської війни чимало 
опозиційних царському уряду сил та й просто 
ліберальні журналістські кола отримували грошову 
допомогу від Токіо і відпрацьовували її не лише 
боротьбою на внутрішньому фронті, а й навіть 
своєрідним шпигунством – оперативно друкували 
у відкритій пресі всю зібрану інформацію про 
відправлення військ на Далекий схід. Більше того – 
у ліберальній пресі того часу країну-супротивника 
і самих японців зображали з найкращих позицій, 
виховуючи у публіки позитивне ставлення до 
ворога.

2. Пораженство у воєнну годину.
Під тиском тодішньої атмосфери у ліберальних 

та революційних колах Європи, прагненням 
багатьох поневолених народів до самовизначення та 
державної самостійності Вільна друкарня прийняла 
рішення схвалити антиросійське збройне польське 
повстання 1863 року. Не в останню чергу саме це 
підірвало підтримку з боку багатьох кіл російської 
громадськості і попит на друковану продукцію. 
Наклади зменшилися з кількох тисяч до кількох 
сотень. Разом з тим, іншого від О. Герцена годі 
було й чекати. Він був у чудових і тісних стосунках 
з польською політичною еміграцією, а технічна 
робота у Вільній друкарні взагалі трималася на 
поляках. 

Та згодом пораженство стало характерною 
міткою багатьох політичних сил Росії. Воно 
проявило себе як під час уже згаданої вище 
російсько-японської війни, так і в часи Першої 
світової. Причому дієвість такої капітулянтської 
політики була куди потужнішою і призвела до 
поразок Росії у цих війнах.

3. Боротьба за нову батьківщину, у якій не 
житимуть ні самі борці, ні тим більше їх нащадки.

Жоден з 5 переживших батька дітей О. Герцена 
не повернувся на батьківщину, не говорячи 
вже про нього самого. Те ж саме стосується і 
численних онуків. Виходить, великий письменник, 
мислитель і борець докладав надзвичайних зусиль 
на «руйнування» старого світу задля розбудови 

«нового життя» для всіх, крім себе і своєї родини. 
Їм самим батьківщина була вже не потрібна. 
І це теж стало традиційним для надзвичайної 
кількості революціонерів та дисидентів як 
минулого, так і сьогодення. Більше того – 
тенденція покидати батьківщину спостерігається 
і на дітях можновладців «нового суспільства». 
Долі С. Алілуєвої, С. Хрущова всім відомі. А діти 
багатьох нинішніх ще при владі керівників взагалі 
змолоду переселяються за кордон. 

Окрім цих трьох знакових моментів долі і 
діяльності О. Герцена можна додатково розглянути 
і його ставлення до проблеми статі в житті людини, 
яке отримало своє продовження у наступних 
поколіннях «борців за свободу» поневоленого 
народу. Не секрет, що соціалісти-утопісти, а 
згодом і їх послідовники намагалися внести зміни 
у традиційні стосунки чоловіків та жінок, так би 
мовити – розкріпачити їх. І нічого дивного. Адже 
у переважній більшості це були молоді енергійні 
люди, яких обтяжували укорінені забобони та 
обмеження як феодального, так і буржуазного 
суспільства. Згадаймо – у знаменитому марксовому 
«Маніфесті комуністичної партії» міститься 
навіть пасаж про звинувачення комуністів з боку 
буржуазної критики у прагненні ввести спільність 
жінок. І жодного заперечення у тексті «марксиди» 
не наводять. Автори лише відповідають способом 
«алаверди». Мовляв, буржуазія вже давно утримує 
будинки розпусти, коханок, і таким чином сама 
ввела цю їх спільність. 

Натяки на певну особисту розкріпаченість ми 
зустрічаємо вже у, так би мовити, російських 
частинах «Былого и дум», починаючи з описання 
життя кола друзів по духу та закінчуючи зізнанням 
у подружній зраді зі служницею з подальшим 
сімейним конфліктом між О. Герценом і дружиною. 
А в «європейській» частині детально розглядається 
складний вузол стосунків подружньої пари 
Герценів з німецьким поетом-демократом Георгом 
Гервегом, який призвів до досить резонансного у 
колі європейських бунтарів-демократів скандалу 
з викликом О. Герцена на дуель ображеним і 
відстороненим Гервегом. І врешті решт не можна 
залишити поза увагою відкритий зв’язок останні 
роки життя Герцена-вдівця з дружиною його друга  
дитинства і соратника М. Огарьова. Прийнято 
навіть вважати, що всі діти М. Огарьова були 
насправді дітьми О. Герцена. Не в останню чергу з 
тієї причини, що М. Огарьов страждав на епілепсію 
і міг передати потомству у спадок психічні розлади. 

Щось подібне згодом ми спостерігаємо і у 
складних стосунках трійці В. Ленін-Н. Крупська-
І. Арманд, і у Бориса Савинкова з подружжям 
Олександра та Любові Дікгофів, фанатично 
відданих ватажку есерів. А також між Дмитром 
Філософовим та парою Дмитра Мережковського 
і Зінаїди Гіппіус. І взагалі – недаремно ж 

 Пам’яті Герцена



72

після революції В. Ленін змушений був попри 
найскладніші політичні та економічні проблеми 
спеціально приділити увагу питанню про «теорію 
склянки води» щодо шлюбних зв’язків.

Підводячи підсумок, знову підкреслимо – 
творча спадщина О. Герцена і його яскраве, 
сповнене численними подіями життя стають тільки 
цікавішими для усіх допитливих шанувальників 
історії  та живого майстерного слова навіть в епоху 
сучасного інформаційного суспільства.
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Проблеми соціальної комунікаціїПроблеми соціальної комунікації
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Трансформація соціальних комунікацій в інформаційній сфері 

© Білан Н. І., 2015© Білан Н. І., 2015

У статті йдеться про трансформацію соціальних комунікацій 
в інформаційній сфері. Охарактеризовано соціальні комунікації, 
які набувають нових ознак, рис і можливостей. Соціально-
комунікаційна діяльність розглядається як основна умова 
існування та розвитку суспільства. Соціальні комунікації 
аналізуються як базовий компонент інформаційного виробництва, 
як важливий чинник розвитку будь-якої галузі знань та сфери 
суспільного життя. Соціальні комунікації в інформаційній сфері 
виникають у процесі людської діяльності, відображають їхню 
соціальну значимість. Інтернет став підґрунтям для розвитку 
нових моделей соціальних комунікацій.

Ключові слова: інформаційна сфера, соціальні комунікації, 
інформаційне суспільство, інтернет. 

The article presents transformations of social communications in 
information sphere. The author characterizes social communications 
which has got new features and capabilities. The social and 
communicative activity is represented as the main condition of 
society’s existence and development. Social communications are 
characterized as a basic component of information production and as 
an important factor of any field of knowledge and sphere of social 
life. Social communications in information sphere appear in human 
activities process, and they reflect their social significancy. Internet 
has become a basis for development of new social communications 
models.

Keywords: information sphere, social communications, 
information society, Internet.

В статье говориться о трансформации социальных 
коммуникаций в информационной сфере. Автор характеризует 
социальные коммуникации, которые обретают новые признаки, 
черты, возможности. Социально-коммуникационная деятельность 
рассматривается как основное условие существования и развития 
общества. Социальные коммуникации анализируются как 
базовый компонент информационного производства, как важный 
фактор развития любой отрасли знаний и сферы общественной 
жизни. Социальные коммуникации информационной сферы 
возникают в процессе человеческой деятельности, отражают их 
социальную значимость. Интернет стал основой для развития 
новых моделей социальных коммуникаций.  

Ключевые слова: информационная сфера, социальные 
коммуникации, информационное общество, интернет. 
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ступ. Найактуальнішими поняттями на 
початку ХХІ ст. стали інформація та 

комунікація. Глобальні зміни в економіці виявили 
тенденцію до перерозподілу суспільного багатства 
з сфери індустріальної до сфери інформаційної і 
дали підставу говорити про прихід інформаційного 
суспільства. Темпи суспільного розвитку, 
його інформаційна складова роблять особливо 
актуальними дослідження в галузі інформації, 
соціальних комунікацій і вивчення прогнозів як 
нинішнього стану суспільства, так і перспектив 
його розвитку [1]. 

 Наукові дослідження з теорії і практики 
соціальних комунікацій в зарубіжній і вітчизняній 
науковій думці представлені працями В. Бадда, 
В. Бебика, Л. Бейкера, Ю. Буданцева, С. Верби, 
Л. Верецької, О. Гнатюк, К. Глубоченко, 
І. Девтерова, В. Демченка, Н. Дніпренко, 
В. Іванова, О. Зернецької, Н. Зражевської, 
Т. Колесникової, Н. Костенко, О. Курбана, 
Г. Лассуелла, , А. Леонтьєва, Є. Макаренко, 
Е. Масуди, Г. Почепцова, В. Різуна, Є. Романенка, 
В. Сметани, А. Соколова, О. Холода, 
А. Шелестової, А. Широканової, В. Шкляра та ін.

Вітчизняний науковець Г. Почепцов умовно 
розподіляє науки, які займаються вивченням 
соціальних комунікацій на п’ять підходів: 
традиційний; загальнотеоретичий; прикладний; 
філологічний; психологічний і соціологічний  
підходи [2]. Науковий дискурс щодо поняттєво-
категоріального апарату соціальних комунікацій 
триває, буде продовжуватись далі та поглиблюватись 
в процесі розвитку галузевих комунікаційних 
систем. Соціальні комунікації в інформаційній 
сфері весь час вдосконалюються, набувають нових 
ознак, рис і можливостей. Соціальні комунікації 
сьогодення суттєво розширюють як дієвість 
систем державного управління, так і соціального 
управління загалом.

Зокрема, поширення функцій та змістовних 
основ соціальних комунікацій потребує подальших 
досліджень і наукових розвідок, осмислення 
взаємозв’язку комунікаційних процесів як з іншими 
різновидами комунікацій, так і з внутрішніми 
явищами взаємодії: індивідами, інституціями, 
людьми та владою, людиною та машиною, людиною 
та середовищем тощо [3].

Можна цілком стверджувати, що інформаційно-
комунікаційна сфера є постійним джерелом 
нових ідей щодо технічних, соціальних та 
організаційних інновацій. У гуманітарних науках 
соціальні комунікації розглядаються як система 
взаємовідносин між індивідами, індивідами 
та суспільством, індивідами й інституціями, 
суспільством і державою, індивідами й державами 
тощо [3].

Сьогодні варто наголосити на необхідності 
вдосконалення визначення терміна «соціальні 

комунікації» та його складників. Зокрема йдеться 
про соціальні, політичні, масові, маркетингові 
та інші комунікації. Феномен  комунікацій 
визначається такими основними ознаками як: стан, 
система, процес, засіб зв’язку, засіб переміщення, 
діяльність тощо. Універсалізація понять комунікації 
та комунікацій в принципі неможлива, як і таких 
загальних понять: політика, міжнародні відносини, 
інформація тощо. Зауважимо,  що відбулося 
розмежування таких понять як «комунікація», 
«комунікації», «інформація» та «спілкування». 
Особливо зараз багато дискусій відбувається щодо 
терміна «соціальні комунікації», зокрема саме 
варто наголосити на трансформації соціальних 
комунікацій [3].

Сучасному суспільству характерний значний 
динамізм соціокультурних змін, які відбуваються 
під впливом низки чинників, одним з яких є 
масова інформація. З одного боку, ЗМІ об’єднують 
різні культурні світи, а з іншого, у процесі їхньої 
взаємодії ще більше виявляють відмінності. Нове 
трактування соціальних комунікацій виходить за 
межі технічних аспектів і розглядається у контексті 
людських контактів, діалогічності спілкування. 
Сучасні соціокультурні комунікації здійснюються 
в глобальному інформаційному просторі. 
Медіаструктуру  представляють як інформаційне 
поле, основна дефініція якого – інформація, що 
проникає в усі сфери буття. Глобальні технології 
змінюють форми соціальних комунікацій, а 
стрімкий розвиток інтернету вносить суттєві зміни 
у сучасне інформаційно-комунікаційне середовище 
[4].

Соціально-комунікаційна діяльність є 
основною умовою існування та розвитку 
суспільства. Сьогодні дослідники стверджують, 
що соціальна комунікація – це базовий компонент 
інформаційного виробництва та необхідний 
чинник прогресу будь-якої галузі знань та сфери 
суспільного життя. Особливості соціальних 
комунікацій в інформаційному суспільстві та їх 
документальних підсистем розглядають у своїх 
працях науковці: В. Ільганаєва, М. Кастельс,  
О. Соколов, А. Соляник, Л. Філіпова. Учені 
наводять положення наукових концепцій, що 
відображають осмислення ідеї «соціальної 
комунікації», проводять термінологічний аналіз 
цього поняття та доходять висновку, що джерела 
соціальних комунікацій знаходяться в соціально-
інформаційній сфері, тобто зумовлені існуванням 
соціальної інформації та інформаційного 
суспільства [5].

Натомість К. Шендеровський доводить, що 
поняття соціальних комунікацій є сьогодні одним з 
найбільш вживаних як в академічній спільноті, так 
і на рівні мас-медіа. Воно активно використовується 
для розв’язання питань політичного та 
соціального характеру. Значення ж соціальних 
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комунікацій, соціальної інформації пов’язане, 
насамперед, з постійною потребою суспільства у 
саморегулюванні.   Соціальні комунікації, зазначає 
автор, як і соціальна інформація, виникають у 
процесі людської діяльності, відображають їхню 
суспільну значимість і служать для спілкування 
між людьми [6]. 

Узагальнивши дослідження, що присвячені 
теорії соціальних комунікацій, науковець Л. Світіч 
виокремлює такі характеристики інформаційного 
простору: поглиблення процесів інформаційної 
та економічної інтеграції країн та народів, що 
призводить до формування єдиного світового 
інформаційного простору; поширення глобальних 
інформаційних мереж; використання інформації 
як економічного ресурсу і предмету масового 
споживання; створення та значне зростання 
інформаційного ринку; перевага інформаційних 
видів праці; перевага віддалених комунікацій, 
дистанційних зв’язків; формування нових моделей 
і норм поведінки; можливість задоволення 
інформаційних потреб, незалежно від місця 
проживання; зростання ролі телекомунікаційної, 
транспортної, організаційної інфраструктури. Таке 
інформаційне середовище пропонує нові можливості 
для соціальних комунікацій, встановлення зв’язків 
та інформаційного обміну [7].

Інтернет на сучасному етапі впливає на 
культурну та соціальну інфраструктури 
суспільства. Він став підґрунтям для розвитку 
нових моделей соціальних комунікацій; руйнуючи 
мовні, демографічні, соціальні та інші бар’єри, 
дає можливість для творчої, інтелектуальної 
самореалізації особистості. Інтернет розглядається 
як соціальний феномен, який тісно пов’язаний з 
технологічними явищами [8, с.323].

Так, вітчизняна дослідниця О. Федорова у статті 
«Ера соціальної комунікації» аналізує особливості 
нових медіа та їхній вплив на традиційну 
журналістику. Особливу увагу приділено 
дослідженню типології сучасних медіакористувачів. 
Авторка наголошує на тому, що трансформація 
соціальних комунікацій в інформаційній сфері 
призвела і до зміни користувачів інформації. 
Відповідно до нових медіа, змінилося й саме 
суспільство. Але на відміну від традиційних ЗМІ, 
що спираються на авторитет, соціальні медіа 
апелюють до почуттів приналежності до певного 
співтовариства. Нові медіа говорять тією мовою, 
яка зрозуміла аудиторії; використовують той самий 
інструментарій, що й аудиторія. Соціальні медіа 
(англ. Social media) — багатозначний термін, який 
використовують для опису нових форм комунікації 
виробників контенту з його споживачами [9].

Соціальні мережі як ЗМІ нового покоління 
узяли від соціології ідею соціальної координації 
в системі зв’язків між людьми. У них, по-перше, 
присутні прямі й непрямі зв’язки між елементами, 

а по-друге, відсутня ієрархія. Учасники соціальної 
мережі рівнозначні й об’єднані не лише предметом 
загального інтересу, але й самими зв’язками 
між собою. У результаті соціальна мережа — це 
проміжний варіант між аудиторією, усередині якої 
немає зв’язків між учасниками, і співтовариством, 
яке здатне до регулярної реальної колективної 
діяльності

Попит на інформацію збільшується, але проблема 
в тому, що нові медіа надто швидкі, і споживач не 
встигає схопити інформаційний потік. Дослідниця 
виокремлює такі  типи  медіаспоживачів: 1)  print 
engaged (це така категорія, яким подобається 
формат, наближений до газети); 2) online and 
mobile engaged  (це спостерігачі, які хочуть бути 
в курсі подій упродовж дня, які готові платити 
за онлайн-контент);  3) casual readers (не готова 
платити за новини й використовує соціальні медіа 
для споживання контенту) [9].

Авторський підхід до феномену соціальних 
комунікацій в інформаційному суспільстві 
розглядається на перетині соціальних, політичних 
та культурних чинників, що забезпечують 
соціально-політичні взаємозв’язки. У соціальній  
площині – це забезпечення соціальних прав 
спільнот у зв’язку зі зміною технологічного 
укладу, вільний доступ усіх соціальних верств 
до мережі інтернет, недопущення розшарування 
суспільства за інформаційною ознакою на 
«інформаційно багатих» та «інформаційно 
бідних», забезпечення права на свободу вираження 
думки у соціальних медіа та мережах; у політичній 
площині – це трансформація нового суспільного 
середовища, поглиблення взаємодії у соціальних 
медіаплатформах, забезпечення вільного обігу 
інформації у суспільстві; у комунікаційній площині 
– це розширення можливостей спілкування і 
взаємодії від міжособистісної комунікації (інтернет-
форуми, онлайн-конференції, блоги, твіттер, чати) 
до взаємодії за допомогою інформаційних мереж у 
межах глобального інформаційного простору.

У сучасному суспільстві значної актуальності 
набувають проблеми, пов’язані з глобальною 
зміною форм соціальної взаємодії. Основними 
функціями інтернет-комунікації є:  фактична 
(контактовстановлююча); когнітивна (набуття 
знань); культуроутворююча (формування 
глобальної інформаційної культури); естетична 
(реалізація творчого потенціалу комунікантів) 
[10].

Також до функцій інтернет-комунікацій 
дослідники відносять маніпулятивну та 
репрезентативну. Зокрема, маніпулятивна функція 
проявляється у тому, що будь-яке висловлювання 
при певному викладі може набувати спекулятивного 
забарвлення та стати засобом маніпулювання 
як масового, так й індивідуального адресата. 
Репрезентативна функція особливо проявляється в 
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умовах жорсткої конкуренції на ринку інформації. 
Для того, щоб привернути увагу, користувачі 
мережі намагаються виділити свої повідомлення, 
зробити його яскравим та неповторним, у своїх 
мовних висловлюваннях намагаються використати 
значну кількість жаргонізмів, іншомовних 
абревіатур, термінології, книжкової лексики тощо 
[11].

Трансформація сучасної цивілізації, що 
обумовлена активним проникненням світового 
соціуму у глобальне інформаційне середовище, 
призвела до поточної лінгвокультурологічної 
ситуації. Відбувається інтегрування культурних 
традицій, мовних стандартів та стилів 
комунікативної поведінки різних моделей інтернет-
комунікації, що функціонують у полікультурному 
комунікативному просторі.

Таким чином, інтернет-комунікації – це 
особлива комунікаційна сфера, що виокремлюється 
на основі комунікативного інтернет-каналу, в 
якій відбувається мовна взаємодія комунікантів. 
Інтернет-комунікації мають низку особливостей, 
що характеризують її як особливий вид реалізації 
мови: 1) статусне рівноправ’я учасників 
комунікації, оскільки в інтернет-комунікації 
адресат виступає не лише як спостерігач, 
але як і безпосередньо учасник комунікації; 
2)  багатожанровість. Інтернет-комунікації стали 
своєрідним середовищем, де зароджуються жанри, 
які сприяють виникенню саме інтернет-жанрів; 
3) трансформація усної та письмової форми мови, 
тобто набуття формами нових можливостей в 
інтернет-середовищі залежно від одного чи іншого 
жанру інтернет-комунікації; 4) багатоканальність; 
5) наявність гіпертексту. Мережі комунікацій 
постійно удосконалюються, у зв’язку з чим тексти 
в інтернеті перетинаються між собою й утворюють 
нові тексти, перетворюючись в гіпертекстуальність; 
6) інтерактивність; 7) інтернет-комунікації є 
новим способом самовираження засобами мови, що 
підлягає змінам на лексичному, морфологічному, 
синтаксичному, текстовому, комунікативному. 

Висновки. Узагальнюючи підходи вітчизняних 
і зарубіжних дослідників щодо трансформації 
соціальних комунікацій в інформаційному 
суспільстві, можна стверджувати,  що соціальні 
комунікації набувають нових ознак, рис і 
можливостей. Соціально-комунікаційна діяльність 
є основною умовою існування і розвитку 
суспільства. Соціальні комунікації аналізуються як 
базовий компонент інформаційного виробництва, 
як важливий чинник розвитку будь-якої галузі 
знань та сфери суспільного життя. Соціальні 
комунікації в інформаційній сфері виникають 
у процесі людської діяльності, відображають 
їхню соціальну значимість. Інтернет впливає на 
соціальну та культурну інфраструктури сучасного 
суспільства. Інтернет став підґрунтям для розвитку 

нових моделей соціальних комунікацій. Можна 
цілком стверджувати, що інтернет – це простір 
різних видів соціальних комунікацій. Інформаційне 
середовище сьогодення пропонує нові можливості 
для розвитку соціальних комунікацій.
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Інтернет-видання України як засіб розширення 
інформаційно-комунікаційного простору

© Василенко К. М., 2015© Василенко К. М., 2015

Стаття присвячена актуальній і маловивченій проблемі розвитку 
в Україні інтернету, що швидко розвивається, захоплюючи нові 
регіони і стаючи доступним для різноманітних прошарків населення. 
У результаті на сьогодні онлайновими послугами користується 
близько половини українців. Тому виникають питання специфічного 
впливу соціальних мереж, інтернет-порталів, інтернет-сайтів 
на громадську думку, що може повсякчас змінюватися, практично 
щодоби впливаючи на тенденції суспільних настроїв. Це зумовило 
актуальність статті. У процесі дослідження було використано як 
традиційні наукові методи: історико-порівняльний (на початку 
роботи), метод моніторингу, так і специфічний герменевтичний метод. 
Зокрема, метод моніторингу використовувався під час підготовки 
другої половини статті, де наводяться результати соціологічних 
досліджень, редакційних опитувань. Метод герменевтики знадобився, 
коли слід було з’ясувати можливості адекватного сприйняття 
аудиторією публікацій в інтернет-виданнях. Теоретичні узагальнення 
і висновки вже використовує в практичній діяльностіредакція одного 
із найбільших в Україніінтернет-порталів.

Ключові слова: суспільна свідомість, інформаційне суспільство, 
спеціальні технології,інтернет, політична культура, етика.

Василенко К. М.

The article elaborates on the understudied problem of how the Internet 
mediaevolve in Ukraine, where about half of the country’s population use 
various online information services. The Internet is developing rapidly in 
Ukraine, covering new regions and becoming more available to various 
segments of the population. This implies that the influence of social 
networks, online portals, blogs, and websites reflecting public opinion, 
increase as well and dramatically reshape public attitudes to political life. 
This makes the topic of this article important for understanding the rapidly 
changing political landscape of the country.

The study is based on the traditional methods: historical and comparative 
analysis, monitoring, as well as hermeneutics. Given the relatively recent 
emergence of the Internet as a phenomenon of mass media, historical 
parallels and retrospectives are limited. The article makes stress instead 
on the comparison of the case studies and surveys of the political Internet 
portals of the national scale. The method of hermeneutics is applied to 
assess the perception of the online publications by audience.

This method, based on Gadamer’s theories, helps solve the problemwhether 
the Internet has created a fundamentally different text space, or it has only 
reshaped the style of the existing textual spaces.

Importantly, the theoretical principles expounded in the article have 
been verified by the practices of the one of the largestUkrainian Internet 
portals.

Keywords: public awareness; information society; Internet; political 
culture; ethics.

Kseniia Vasylenko 

Internet media in Ukraine as an instrument of broadening of the information and 
communication space
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Моніторинг заданої тематики інформаційного простору в центральних органах виконавчої влади: 
загальна характеристика та особливості

Статья посвящена актуальной и недостаточно исследованной 
проблеме развития в Украине интернета, который быстро 
развивается, охватывая новые регионы и становясь доступным для 
различных прослоек общества. В результате на сегодняшний день 
онлайновыми услугами пользуется около половины украинцев. Поэтому 
возникают вопросы специфического влияния социальных сетей, 
интернет-порталов, интернет-сайтов на общественное мнение, 
которое может меняться каждый час, практически ежесуточно 
влияя на тенденции общественных настроений. Это и обусловило 
актуальность статьи. В процессе исследования были использованы 
как традиционные научные методы: историко-сравнительный 
(в начале работы), метод мониторинга, так и специфический 
герменевтический метод. В частности, метод мониторинга 
применен во время подготовки второй части статьи, гдеприводятся 
результаты социологических исследований, редакционных опросов. 
Метод герменевтики понадобился в случаях, когда необходимо 
было выяснить возможности адекватного восприятия аудиторией 
публикаций в интернет-изданиях. Теоретические обобщения и 
выводы уже использует на практике редакция одного из крупнейших 
в Украине интернет-порталов.

Ключевые слова: общественное сознание, информационное 
общество, специальные технологии, интернет, политическая 
культура, этика.

Василенко К. Н.

Интернет-издания Украины как средство расширения информационно-
коммуникационногопространства

ступ. Проблема інформаційної нерівності 
для України — очевидна. Про її існування 

свідчить уже той факт, що в науковій літературі 
та під час спілкування вітчизняних науковців на 
конференціях вплив інформаційних технологій 
на перебіг суспільних подій аналізується вкрай 
рідко й часто спрощено. Зумовлено це багатьма 
факторами, серед яких головним виступає брак 
фінансування на аналіз глобальних проблем 
цивілізаційних впливів загалом і наслідків 
розвитку інформаційних технологій зокрема. 

Водночас очевидно, що в науковому дискурсі 
західноєвропейських і північноамериканських 
учених визріває розуміння того, що 
постіндустріальне, а тим більше інформаційне, 
суспільство має розглядатися з точки зору 
його впливу на масову свідомість і формування 
суспільної свідомості. Надзвичайно важливо, 
що феномен подібного осмислення, попри всі 
негаразди, стає характерним і для українського 
наукового середовища. Зокрема, вчений 
С. Даниленко у своїй ґрунтовній праці зазначає, що 
концепціяінформаційного або постіндустріального 
суспільства від самого початку передбачала таку 
фазу («хвилю») у розвитку цивілізації, за умов 
осягнення якої головними продуктами виробництва 
стануть не речі й енергія, а інформація і знання. 

Головними характеристиками, що відрізняють 
етап існування власне інформаційне суспільство 

від попередніх періодів, на думку дослідника, 
є такі: створення глобального інформаційного 
простору, здатного забезпечити нову якість життя; 
збільшення частки інформаційно-комунікаційних 
технологій (ІКТ), продуктів та послуг у валовому 
внутрішньому продукті країни (ВВП); поява якісно 
нових комунікацій й налагодження ефективної 
інформаційної взаємодії людей завдяки кращій 
доступності національних і світових інформаційних 
ресурсів, подоланню інформаційної нерівності 
(бідності), повнішому задоволенню людських 
потреб в інформаційних продуктах і послугах [1, 
с. 237].

Проте всі ці твердження є доволі неоднозначними 
з огляду на той факт, що Україна була і залишається 
де-факто на узбіччі європейської цивілізації. 
Навіть рівень охоплення мережею громадян 
нашої держави базується швидше на здогадах, 
ніж на професійно опрацьованій статистичній 
базі, соціологічних опитуваннях тощо. «Для 
країн, подібних до нинішньої України, яка все ще 
перебуває в стані цивілізаційної невизначеності, 
інформаційне суспільство, на жаль, багато в 
чому залишається радше популярним слоганом 
із лексикону європейських декларацій, аніж 
реальною практикою» » [1, с. 238].

Пропонована стаття є актуальною з огляду на 
те, що в ній розглянуте питання специфічного 
впливу соціальних мереж, інтернет-порталів, 

В
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інтернет-сайтів на громадську думку, що може 
повсякчас змінюватися, практично щодоби 
впливаючи на тенденції суспільних настроїв. 
Результати дослідження обговорювалися на 
засіданні редакційної колегії інтернет-порталу 
lb.ua. Основні теоретичні положення реалізуються 
в журналістській практиці творчих працівників 
видання. Авторка статті також підготувала 
лекцію для студентів старших курсів Інституту 
журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка про роль 
інтернету, зокрема політичних порталів, у 
формуванні суспільної свідомості в Україні.

Методи дослідження. Під час написання статті 
було використано як традиційні методи дослідження: 
історико-порівняльний, метод моніторингу, так і 
суто специфічний герменевтичний метод. Історико-
порівняльний метод застосовано на початку 
роботи. З огляду на порівняно нещодавню появу 
інтернету як масового феномена використання 
цього методу було обмежено (історичні паралелі 
та власне історичний екскурс). Натомість належну 
увагу приділено його порівняльному аспекту. 
Метод моніторингу використано під час підготовки 
другої половини роботи, де наводяться результати 
соціологічних досліджень, редакційних опитувань 
спеціалізованих, здебільшого політичних, 
національних інтернет-порталів. Метод 
герменевтики знадобився у випадках, коли слід 
було з’ясувати можливості адекватного сприйняття 
аудиторією публікацій в інтернет-виданнях. 
Використовуючи цей метод, зокрема теорію Г. 
Гадамера, ми спробували визначити, чи справді 
інтернет став причиною формування принципово 
іншого інформаційного простору або ж текстові 
матеріали, розміщені в мережі, просто мають 
специфічну стилістику.

Результати й обговорення. Сучасний український 
дослідник інформаційного суспільстваВ. Іванов 
зазначає, що «…інформація є глобальною 
проблемою сучасності, тому що саме від неї залежить 
успішне функціонування суспільства. Крім того, 
інформаційна взаємодія різних груп людства – 
найважливіша форма соціальної взаємодії. Саме 
від цього залежить суспільний прогрес» [2, с. 9]. 
Доповнюючи цю тезу, вчений наводить думку про 
те, що саме розвиток інформаційних технологій, 
зокрема інтернету, призвів до кардинальних 
наслідків.

Загалом повне інформаційне забезпечення 
створює до певної міри відчуття (правильне чи 
хибне – окреме питання) обізнаності окремого 
споживача інформації щодо певної проблеми. 
І, навпаки, брак інформації стає причиною 
невпевненості індивіда. Формуючи за допомогою 
таких особистостей масову свідомість, можна 
абсолютно спокійно утриматися від формування 
свідомості суспільної.

Саме поняття «інформація» має безліч 
трактувань у спеціальнійлітературі. Останнім 
часом над питанням визначення функцій, 
завдань, характерних особливостей інформації 
працювали такі вчені: В. Іванов, З. Партико, 
В. Різун,В. Владимиров табагато інших. 

Важливість розуміння поняття і трактування 
терміна безпосередньо пов’язана з вірогідністю 
найбільш оптимального та ефективного його 
використання в журналістській практиці. Тому 
скільки ми б не зустрічали дефініцій терміна 
«інформація», скільки б не наводили щодо них 
відповідних доказів «про» і «контра», ідеального 
визначення все одно не знайдемо, оскільки 
інформація належить до величин, що постійно 
змінюються не лише через об’єктивні обставини 
(розвиток технологічної цивілізації, сприятливічи 
несприятливі умови функціонування інститутів, 
що вивчають і продукують інформацію, тощо), а й 
суб’єктивні причини. Серед цих чинниківнайбільш 
непрогнозованою є адекватність сприйняття 
інформації як окремим індивідом, так і людською 
масою, яка продукує (за оптимальних обставин. 
– К. В.) такеявище, як суспільна свідомість. 
Вплив інтернету на суспільну свідомість 
вивчений недостатньо з огляду на швидку зміну 
об’єктивнихумов, серед яких основною є швидкість 
охоплення ним населення. 

Без сумніву, в Україні інтернет 
найактивнішевикористовується під час значних 
політичних подій. Наприклад, у процесі 
передвиборчої агітації великогозначеннянабувають 
соціологічні дослідження. Дані різноманітних 
опитувань можуть шкодити суспільству. 
Показовими є результати псевдосоціології 
щодомовної проблеми або федералізації країни, що 
широко висвітлювалися перед парламентськими і 
президентськими виборами. Але водночас правдиві 
результати соціологічних досліджень можуть 
слугувати об’єднавчим фактором у громадянському 
суспільстві, своєрідним комунікатором 
гуманістичних ідей.

Як підкреслив вітчизняний учений 
С. Даниленко: «…американський дослідник 
Д. Груніг визначив чинники, які завдяки 
комунікаційним зв’язкам між людьми сприяють 
формуванню активної громадськості: усвідомлення 
проблеми, усвідомлення обмежених можливостей 
для її вирішення, ступінь залученості до проблемної 
ситуації. Таким чином, чим більшим є вплив 
зазначених чинників, тим активніше люди будуть 
взаємодіяти у пошуках необхідної нової інформації 
для вирішення проблем» [1, с. 106]. 

Повною мірою все зазначене стосується такого 
важливого явища соціального буття сучасного 
суспільства, як соціологічні дослідження.
Виникнувши як прагматична наука, соціологія 
мала на меті слугувати суто економічним інтересам, 
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однак з часом перетворилася на потужний 
інструмент політичної боротьби. 

С. Кара-Мурза констатує: «Проведена в СРСР 
кампанія із маніпуляції свідомістю (з 1989 по 
1991 рр.) виявилася виключно ефективною. Якщо 
вважати, що ми є народом (тобто пов’язаною 
загальною культурою спільнотою з надособистісним 
розумом і колективною пам’яттю), то слід визнати: 
в ході цієї кампанії наша мудрість помилилася. У 
результаті цієї помилки в суспільній свідомості 
ми переживаємо не лише глибоку економічну, а й 
культурну кризу. Подолання її можливе лише в 
тому випадку, коли ми знову набудемо культурної 
ідентичності, оволодіємо новою ситуацією в нашому 
духовному просторі і відтворимо координати, що 
властиві нашому суспільству – для орієнтації в 
питаннях Добра і Зла» [3, с. 5–6].

Зрештою, якщо інтернет є найдієвішим 
засобом інформування на сучасний етап розвитку 
постіндустріальної цивілізації, то беручи за основу 
вищенаведену тезу, доходимо висновку, що саме 
всесвітня мережа здатнадатинароду і суспільній 
думці чіткі критерії розуміння Добра і Зла.

Проте говорити про інтернет як про систему 
виховання, формування чи навіть елементарної 
агітації доволі складно, оскільки ми досі точно не 
знаємо його можливостей і кінцевого результату 
розвитку інтернет-цивілізації.

«…Кожне покоління заставало технологію 
зовні незмінною, природною, як схід і захід сонця, 
— зазначає польськийдослідник С. Лем. — Цей 
тип становлення технологічної практики не зник 
назавжди, бо будь-яка велика технологія простягає 
свій культурно-творчий вплив далеко за межі життя 
одного покоління; через це приховані в майбутньому 
суспільні, побутові й етичні наслідки цього впливу 
і сам напрям, в якому воно підштовхує людство, 
звичайно, неє результатом чийогось наміру, і лише 
з великою потугою вдається усвідомити присутність 
і визначити сутність подібного впливу» [4, с. 36 ].

Інакше кажучи, поняття інтернету і його вплив 
на суспільну свідомість і мораль ми зможемо 
визначити через певний історичний проміжок часу. 
До цього часу маємо вдовольнятися порівняно 
незначними за обсягом проміжними результатами 
і попередніми теоретичними висновками на основі 
матеріалів емпірики, оскільки феномен мережевого 
спілкування як масового явища існує лише кілька 
десятків років.

У ґрунтовній праці, присвяченій розвитку 
інформаційних процесів у світових комунікаційних 
системах, українські дослідники А. Чічановський 
та О. Старішдійшли висновку, що «саме тоді, 
коли засоби комунікації стали середовищем 
проживання людини, потрібно — хоча б з метою 
самозбереження цивілізації — зрозуміти їх 
природу. І найважливіше для цього — відмовитися 
від ілюзій, коли основним стає розуміння не тільки 

того, як вони впливають на людину, а й розуміння 
того, як вони застосовуються»[5, с. 49]. 

Це надзвичайно важлива теза, якщо врахувати 
основну думку С. Лема, що червоною стрічкою 
проходить у його «Сумі технологій»: «Технологія 
цікавить нас через необхідність. Будь-яка 
цивілізація прагне того, чого прагнелюдина, 
тією ж мірою вона досягає того, що ніхто собі 
й помислити не міг» [4, с. 23].Часто-густо нові 
шляхи цивілізації відкриваються завдяки випадку, 
зумовленомусуб’єктивними чи об’єктивними 
причинами. Проте роль наміру, роль свідомо 
поставленої мети у сукупності дій, що призводять до 
створення технології, зростає одночасно з прогресом 
знань. Щоправда, випадки, стаючи дедалі більш 
одиничними, можуть досягати апокаліптичних 
розмірів [4, с. 23]. Канонічним досі був приклад, 
пов’язаний з пошуками філософського каменю, 
в результаті яких був відкритий фосфор. Але й 
інтернет як явище, що може не лише прискорити 
рух цивілізації, а й завести її у глухий кут, керуючи 
не так суспільною, як масовою свідомістю, теж 
поки що залишається «річчю у собі». 

Будь-яка технологія спрямована зрештою на 
зміцнення панування людини над навколишнім 
середовищем. Інтернет не є винятком. 
Водночас саме всесвітня мережа призвела 
до появи явища, що його прийнято називати 
«мегабітовою бомбою»,форми і методи, а тим 
більше доцільність боротьби з якою ще ніхто не 
визначив. Недоліки виховання індивіда у разі 
його постійного перебування в інтернеті настільки 
багатопланові і багатоваріантні, щоїх вже можна 
класифікувати за групами: фізичні захворювання, 
моральні негативи, апологія злочинних вчинків 
тощо. Як підтверджує французький філософ 
Ж. Бодрійар, чи нев першу чергу через вплив 
інтернету «ми стали транссексуалами, як ми стали 
трансполітичними, індиферентними, андрогенними 
та гермафродитними істотами, котрі включають в 
себе різноманітні ідеології, ми носимо, знімаємо 
і знову одягаємо різноманітні маски без чіткого 
уявлення про сексуальне і політичне» [6, с. 34].
Більше того, інтернет перешкоджає діяльності 
громадянських інститутів щодо виховання 
політичної культури (звісно, в тих країнах, які 
претендують настатус демократичних), формуючи 
через специфічні механізми, здебільшого через 
еклектичний, уривчастий, нестабільний спосіб 
подання інформації, так звані симулякри. 

Симулякр (лат. Simulacrum) – подоба, видимість 
— одне із ключових понять постмодерністської 
філософії, котра виникла у зв’язку з невирішеністю 
проблем різниці і схожості, співвідношення копії і 
оригіналу. Симулякр — цефантом свідомості; те, 
що здається; те, що відтворює образ об’єкта поза 
його власними субстанціональними можливостями.

Себто навіть еклектичність як природний для 
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новинних сайтів метод подання інформації може 
призвести до формування в окремого індивіда 
понять, що абсолютно не відповідають реальності, 
зокрема, тих, що безпосередньо стосуються 
проблем формування політичної свідомості як 
складової частини суспільної свідомості. 

Ідеться про почуття і культ почуттів 
патріотизму, толерантності, віротерпимості та ін. 
Симулякри, випещені і нав’язані через систему 
інформаційних та інших сайтів, дають поштовх 
і симуляції реальних почуттів. Вони створюють 
ілюзію виховання моральних принципів, не 
стільки призводять до сумнівів у справедливості 
дій державної влади, скільки нав’язують (особливо 
молоді) хибні думки про те, що нічого змінити 
не можна, єдиний порятунок — грабунок під 
виглядом соціальних протестів. Саме симулякри 
призвели до масових молодіжних заворушень в 
Європі (Франція, Німеччина, Угорщина, 2012—
2013 рр.), коли більшість протестувальників не 
могли чітко висловити мотиви своїх вчинків, проте 
всі вони посилалися на інтернет, сприймали його 
не лише як засіб інформування про місце збору для 
демонстрацій, а й як інструмент, завдяки якому 
буквально «розпалили свою уяву», «роз’ятрили 
душу», що зрештою вивело їх на нічні вулиці 
європейських столиць.Таким чином, інтернет 
охопив усі найважливіші сфери буття людини: 
соціально-економічну, фінансову, культурно-
світоглядну та інші. Цей феномен не міг оминути 
комунікативну парадигму, яка є визначальною для 
життя людини як істоти соціальної. Отримання 
і формування негативних норм і принципів 
(симулякрів) відбувалосяі відбувається через 
електронні ЗМІ.

«Журналістика увійшла у ХХІ сторіччя як одна 
з найпарадоксальніших сфер людського буття. 
Нині ми маємо більше новин і більше впливового 
журналізму серед неухильного зростання кількості 
мас-медіа. Все ж журналістика перебуває під 
безпрецедентним тиском з боку політиків, 
філософів, громадськості, антиглобалістів-
радикалів, релігійних груп і самих журналістів»,—
відзначає британський журналіст Я. Харгрейвс [7, 
с. 1]. 

Сучасне суспільство надає пересічному 
мешканцеві, обивателю величезний набір, діапазон 
можливостей побачити чи почути новини в будь-
якій інтерпретації. Як зазначає фахівець 
американської журналістики Р. Каппон, «просто 
збирати інформацію вже недостатньо в той час, коли 
нею переповнені численні джерела – від постійно 
зростаючого інтернету до найменшого кабельного 
телевізійного каналу, націленого на певну 
аудиторію. Роблячи повідомлення, журналісти 
мають не тільки подавати достовірну інформацію, 
а ще й витримувати шквал конкуренції» [8, с. 20–
21].

Через аморфність і соціальну незрілість, а 
часто й нерішучість, більшості активних «юзерів» 
– фанатичних користувачів інтернету,система 
новинної або будь-якої іншої інформації, поданої 
підкреслено еклектично, наспіх, не дає змоги 
сформувати своє уявлення про події, визначитися 
з власною позицією в соціальному конфлікті чи 
навіть життєвій проблемі. Журналісти, що подають 
тексти на новинні та інші сайти, і самі воліють не 
вдаватися до таких «тонкощів», як пропозиція 
власного варіанта або кількох альтернативних 
точок зору на вирішення конкретної проблеми. 
Система симулякрів, що її сформулювали 
французькі постмодерністи,вирішує долю не 
тільки споживачів – вона сформувала цілу касту 
провідників інформації, що була, є і залишається 
основним поняттям сучасної соціокомунікації.

Дослідник М. Кастельс акцентує увагу на 
важливості дослідження власне комунікації та 
інформації як її органічного складника для всього 
цивілізаційного процесу. Науковець називає 
сучасне суспільство «інформаційним», визначаючи 
такі його основні особливості: генерування, 
оброблення та передавання інформації, що стає 
фундаментальним джерелом продуктивності та 
влади [ 9, с. 42–43]. 

Цілком логічно можна дійти висновку, що 
поступові та кардинальнісоціальні перетворенняу 
суспільних відносинах залежать від ЗМІ, як, своєю 
чергою, останні залежні від соціальних пріоритетів 
конкретного соціуму. 

Висновки. Інтернет після його швидкого 
становлення як соціальногофеномена, явища в 
цивілізації почав готувати індивідів до участі 
в політичному житті суспільства. Інша річ, що 
подібна «підготовка» часто-густо відзначалася 
суб’єктивізмом, нав’язуванням певної ідеї, теорії. 
Але все ж вважаємо, що говорити про культурну, 
етичну політичну «підготовку суспільства» 
вже запізно: користувачі інтернету з моменту 
заходження у світову мережу автоматично стали 
суб’єктами (як блогери,коментатори тощо) й 
об’єктами впливу (як ординарні користувачі 
інтернет-сайтів).

Проблема значно розширюється, коли 
переформувати питання в іншому ракурсі. А саме: 
наскільки користувачі інтернету, що становлять 
довгий ряд «атомізованих» особистостей, можуть 
поєднатися, як зірочки у відомому романі С. Лема 
«Непереможний», в єдинийнадпотужний розум, 
який по своїй суті і можна вважати суспільною 
свідомістю?Механістичне поєднання окремих 
індивідів-зірочок, або ж «мушель», якщо 
слідувати сюжету роману письменника-науковця, 
нічого не дасть. Отже, потрібний перехід на нову 
сходинку, рух до принципово іншої структури, 
що має ознаки якісного перетворення. Чи здатний 
інтернет об’єднувати особистостей? Питання 

Василенко К. М.



83

Ін
ф

ор
м
а
ц
ій

н
е 

су
сп

іл
ьс

т
во

. 
В

и
п
у
ск

 2
2.

 2
01

5.
 (

ли
п
ен

ь–
гр

у
де

н
ь)

досі залишається риторичним, адже навіть події 
Революції Гідності засвідчили, що всесвітня мережа 
виконувала місію організаційну та інформаційну. 
Агітацію проти існуючого авторитарного режиму 
патріотиУкраїни бачили за дверима своїх будинків, 
чули із дзвіниці Михайлівського собору. 

Подяки.Хочу висловити подяку колективу 
Інституту журналістики Київського національного 
університету імені Тараса Шевченка, а також 
моїм викладачам, професорам І. С. Паримському 
іВ. В. Різуну зафахову консультацію таморальну 
підтримку. 
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