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Анотація. Інтенсивний розвиток соціальних мереж і зростання 
кількості користувачів в останні роки значно підвищили їхню роль в 
інформаційно-комунікаційному просторі. Саме тому поступово від-
буваються зміни у функціонуванні засобів масової комунікації, які по-
чали активно використовувати соціальні мережі у своїй діяль ності.

Ключові слова: інтернет-ЗМІ, соціальні мережі, медіа.
Актуальність дослідження. Соціальні мережі сьогодні сприя-

ють якісному збільшенню аудиторії інтернет-ЗМІ, забезпеченню 
зворотного зв’язку із користувачем і таким чином є важливим 
каналом поширення і генерування медіа-контенту. Для того щоб 
дослідити особливості функціювання сучасних інтернет-ЗМІ у со-
ціальних мережах мною були обрані популярні соціальні мережі 
Facebook та Instagram. Обрана тема актуальна ще й тому, що дає 
змогу дізнатися про інструменти, що підвищують ефективність 
функціонування інтернет-ЗМІ в соціальних мережах.

Зміни в сучасному інформаційному просторі, обумовлені роз-
витком технологій, трансформують діяльність засобів масової 
інформації у напрямках створення та поширення медіа-контен-
ту. Стрімка соціалізація інтернету  – головний тренд сучасного 
онлайн-середовища [1, с. 183]. Кількість соціальних мереж зростає 
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пропорційно кількості їхньої аудиторії. Засоби масової інформа-
ції, намагаючись використати можливості цих мультимедійних, 
інтерактивних платформ та бути якнайближче до цільової ауди-
торії, створюють свої сторінки у соціальних мережах, поступово 
інтегруючи сайти з Facebook, Instagram тощо.

З розвитком технологій соціальні мережі збагачуються нови-
ми можливостями для задоволення запитів користувачів. Лідія 
Смола проаналізувала причини привабливості соціальних мереж: 
отримання інформації / підтримки від інших членів соціальної 
мережі; верифікація ідей через участь у соціальній взаємодії; со-
ціальна вигода від контактів (причетність, самоідентифікація, 
соціальне ототожнення, соціальне сприйняття тощо); рекреація 
(відпочинок); основними категоріями соціальної мережі є: довіра, 
думка, вплив, репутація» [2].

Відповідно, інтернет-ЗМІ вимушені використовувати цю со-
ціальну мережу як ефективний канал комунікації з читачами. За-
лежність медіа аналітики визначають трьома векторами: «По-перше, 
звикли до безкоштовного нарощення аудиторії, по-друге – до вико-
ристання інструментів мережі і по-третє – до отримання додаткових 
доходів» [3]. Хоча більшість ЗМІ у такі співпраці помічають лише «чу-
дові можливості експериментувати та наближатися до аудиторії» [3].

Керівництво різних засобів масової інформації, які існують в 
суспільстві, завжди полягало в тому, що ними визначался порядок 
денний. Рішення про те, що важливо, а що ні, приймалося редак-
ціями. Зараз, завдяки соціальним мережам, користувачі-автори 
дають можливість засобам масової інформації вимірювати реаль-
ний інтерес аудиторії до різних проблем. Адже люди в особистих 
блогах самі пишуть саме про те, що їм самим цікаво. Вони виби-
рають, що їм читати або дивитися. Це допомагає існуючим засо-
бам масової інформації коректно формувати порядок денний, ві-
дображаючи найважливіші теми. Це також можливість управляти 
існуючим на сьогодні порядком денним. 

Засоби масової інформації в своїй роботі в соцмережах, можуть 
правильно визначати порядок дня, розуміючи, що найбільш важли-
во для аудиторії, а також керувати думкою людей. Це дає можливість 
збільшити лояльність людей до бренду засобів масової інформації, 
адже своєю присутністю в соцмережах вони працюють на лояльність 
до себе з боку аудиторії. Засоби масової інформації показують своїм 

читачам, що готові йти слідом за ними в різні соцмережі і в звичній 
аудиторії формі доставляти їй корисний для неї контент в простому, 
мультимедійному або ж в інтерактивному форматі. В результаті ау-
диторія починає високо цінувати «турботу» засобів масової інфор-
мації і виявляє до них свою довіру. Велика частина існуючих зараз 
інформаційних агентств в усьому світі прагне привернути до себе 
клієнтів ЗМІ, виявляючи при цьому в них один з основних джерел 
отримання хорошого доходів. Для сучасних засобів масової інфор-
мації робота з соціальними мережами є дуже важливою частиною, 
оскільки це спосіб комунікації з аудиторією. 

Сучасні ЗМІ використовують соціальні мережі для репрезен-
тації власного контенту, оскільки більшість споживачів інформа-
ції сконцентрована довкола цих платформ, методи роботи яких 
визначають інформаційну поведінку, формують інформаційні 
потреби, інтереси і запити. Основним принципом роботи медіа 
у такому середовищі – адаптація до алгоритмів функціонування 
кожної із соцмереж. Це стосується якісних (стилістичних, формат-
них тощо) та кількісних (частотність, обсяг тощо) характеристик 
контенту: «Для успішного просування матеріалу слід пам’ятати, 
що контент, який поширюється в соціальних медіа, – це не оголо-
шення. Кожне повідомлення за рахунок гіперпосилань має пода-
вати повноцінну історію питання зі своїм початком і кінцем (фор-
мула «перевернутої піраміди» – від головного до другорядного – 
тут не працює), тож візуалізація надзвичайно важлива» [4, c. 36]. 
Важливими для сучасних ЗМІ стали активні зміни у особливостях 
взаємодії користувачів та параметрах новинних стрічок і персо-
нальних акаунтів. Зокрема, серед останніх анонсованих інновацій 
у Facebook – прийняття рішення розробниками про зниження прі-
оритету новин від брендів і ЗМІ на користь постам родичів, друзів 
і близьких людей [5]. У такому випадку репрезентантами редак-
ційних політик ЗМІ в соцмережах стають персональні сторінки 
журналістів, які можуть активізувати міжособистісну взаємодію 
з цільовою аудиторією через републікацію власних матеріалів, 
істо рій колег тощо. Важливою складовою такої комунікації визна-
чається репутація. Персональний імідж журналіста, культура його 
поведінки залишається актуальним і водночас дискусійним пи-
танням в контексті глобального проникнення соціальних мереж у 
повсякденне життя.
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Серед найпопулярніших інтернет-сервісів для просування кон-
тенту новинних інтернет-ЗМІ є Facebook. Проте для того, щоб 
успішно вести сторінки в цих мережах, потрібно враховувати осо-
бливості та можливості кожної з них, а також уміти передбачати, 
моделювати, прогнозувати можливі зміни у пріоритетах своєї ці-
льової аудиторії. Як наголошують медіа-експерти, «у майбутній 
журналістиці найбільшу роль відіграватимуть мережеві техноло-
гії, що здатні забезпечити онлайн-трансляцію з місця події за ра-
хунок поширення текстової чи відео інформації [6]. 

Головною функцією сторінки інтернет-ЗМІ в соціальних мере-
жах типу Facebook, Instagram є комунікація з аудиторією, яка може 
змінювати свої ролі: джерело інформації, адресат, розповсюджу-
вач. Взаємодія із соціально активними користувачами підвищує 
репутацію ЗМІ, збільшує її аудиторію, дозволяє прислухатися до 
побажань та порад, приймати рішення щодо оптимізації своєї ді-
яльності.

Отже, медіа використовують соціальні мережі переважно для 
пошуку конкретної інформації, для просування контенту та до-
слідження реакції аудиторії на поширену інформацію, орієнтую-
чись на коментарі, оцінки, відгуки, зауваження. Соціальні мережі 
в свою чергу пропонують достатню на сьогодні кількість інстру-
ментів для створення цікавого, ексклюзивного і верифікованого 
контенту.

Важливим стає розглянути особливості взаємодії інтернет-ЗМІ 
і соціальних мереж; охарактеризувати специфіку контенту інтер-
нет-ЗМІ в соціальних мережах; проаналізувати особливості функ-
ціонування сучасних інтернет-ЗМІ в соціальних мережах. Отже, 
мною розпочата спроба комплексного аналізу функціонування 
інтернет-ЗМІ в соціальних мережах та вивченні популярних со-
ціальних мереж Faebook та Instagram, які використовуються в ро-
боті інтернет-ЗМІ, а також дослідженні впровадження нових ін-
струментів, що підвищують ефективність функціонування інтер-
нет-ЗМІ в соціальних мережах. 

Висновки. Сучасні соціальні мережі становлять собою величез-
ну мережу, яка об’єднує мільйони людей по всьому світу. Роль со-
ціальних мереж у роботі сучасних журналістів невпинно зростає 
і набуває нових форм. Водночас легкість і доступність пошуку 
і поширення інформації не завжди передбачають її якість та 

достовірність. Наскільки легко здобути популярність завдяки со-
ціальним мережам – настільки ж легко можна втратити авторитет, 
який заслужений роками. Відтак перспективою подальших розві-
док у цьому напрямі є дослідження використання і поширення 
новин у соціальних медіа та Інтернет-ЗМІ.
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Людство завжди безупинно розвивається для покращення 

власного життя. Спочатку процес був доволі повільним, але із дру-
гої половини XX ст. технології змінили все. Інтернет, комп’ютери, 
телефони та інші гаджети/технології стали невід’ємною частиною 
нашого життя. Разом із тим почали трансформуватися усі сфери 
людства, особливо способи донесення інформації. Ідеї, що були 
актуальним 5 років тому можуть бути забутими вже зараз, бо із 
року в рік з’являються нові соцмережі, поняття, тренди. І для цьо-
го потрібно створювати нові шляхи донесення інформації, про які 
я хочу розповісти.

Креативність – рушійна сила прогресу. Без неї не було б жодних 
сучасних винаходів. Якщо б людина не ризикувала та не створю-
вало щось нове, незвичне, те що спочатку може відлякувати, то 
можливо б ми досі не вийшли з печер. За даними багатьох дослі-
джень творче мислення одна із найважливіших навичок майбут-
нього. Раніше журналістика була лише сухим викладенням фак-
тів, а в наш час стають більш популярними аналітичні жанри, що 
допомагають зрозуміти ситуацію повністю та не загубитися в ін-
формаційному просторі серед безлічі фейків. Саме для цього не-
обхідна креативність, яка допомагає журналісту відрізнятися від 
інших та збільшувати свою аудиторію. На жаль, креативну людину 
із її ідеями часто не сприймають усерйоз та відштовхують її, але 

завдяки наполегливості з’являється дуже багато нових винаходів. 
На одне із семінарських занять в університеті я разом із командою 
підготували нові засоби донесення інформації та хочу поділитися 
ними разом з вами. 

Потрібно використовувати стандартні речі нестандартно, на-
приклад, журналістське агентство може домовитися із виробни-
ком щоденних продуктів для розміщення актуальних новинних 
повідомлень. Так людина зможе бути в центрі подій просто із ма-
газину та не дивлячись новини усе знати. Також нові ідеї прино-
сить пандемія Covid-19. Було б цікаво розміщувати певні новини 
на одноразових масках або робити на них рекламу, що було б но-
вим сучасним комунікаційним аспектом, який використовують 
щодня. Майже усі країни світу зробили обмеження з носінням цих 
масок, які потрібно змінювати кожні дві години і тому це могло б 
стати сучасним аналогом маленьких газет.

Також було б корисно робити нові винаходи. Наприклад, співп-
раця команди науковців та креативних журналістів могли б зро-
бити такі винаходи: сенсорне дзеркало, що показує актуальні но-
вини, маленька іграшка «Новина», маленький робот-журналіст, 
який розповідає головні події в світі, мобільний застосунок, де 
проходячи новий рівень в грі дізнаєшся історичні факти/новини, 
черепашки у вухах із «451 градус за Фаренгейтом» або ж 3D моделі 
під час новин.

Ще одним винаходом можна «розбавити сіре життя». Коли ви 
стоїте на касі в супермаркеті завжди питають про спецкарточ-
ку, пакетик, акційні пропозиції. А якщо б за окрему плату вони 
розповідали цікаві новини? Або ж замість відомих передбачень 
також писати новини. Здається, ця послуга стала б популярною. 
Або ж ще повідомляти новини у громадському транспорті, щоб не 
витрачати даремно час.

Використання соціальних мереж також стала дуже актуальним. 
Фільтрування новин у мережах, перехід газет в інтернет та соцме-
режі стали невід’ємною частиною світу. Людина швидко може от-
римати інформацію просто листаючи свою стрічку.

Також нові технології не обов’язково щось важке та занадто 
розумне. Кожен може почати вже сьогодні, наприклад, створити 
новину вечірку, де люди будуть ділитися головними новинами та 
розважатися. Таким аналогом можна вважати бали, що буди раніше, 
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але в наш час вечірки почали нести лише розважальний характер, 
тому відродження такої практики буде цікавим. 

Телебачення та інтернет стали тісно пов’язані між собою і в 
наші важкі часи людство хоче відволіктися від «важких» новин, 
тому новим комунікаційним аспектом можуть стати ці шоу. Зро-
бити серію матеріалів про цілі сталого розвитку, робити проєкти 
для привернення важливих тем.

Висновки. Нині є потреба розвивати креативність ще з дитин-
ства, а не навпаки придушувати її. Часто ще зі школи цікаві ідеї 
пригнічують та відкидають, тому реформи освіти є дуже важливи-
ми. Змінювати освітню програму дуже важко, але все починається 
із гарної освіти, якщо ми хочемо кращого для нас та нащадків. 
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Актуальність дослідження. Однією з найважливіших ознак 
демократичного суспільства є свобода слова. Найширше свобо-
да реалізується на телевізійних каналах та радіо, де журналісти 
постійно тримають руку на пульсі потреб суспільства. Останнім 
часом в українському медіа все частіше з’являються сенсаційні 
журналістські розслідування і виступають чи не основним інстру-
ментом журналістів у боротьбі з корупцією, бездіяльністю влади, 
правоохоронних органів і іншими суспільними проблемами. 

Мета дослідження. Проаналізувати проблем і ризики жанру 
журналістських розслідувань у медійному просторі. 

Історія формування, специфіка жанру, особливості побудови 
журналістського розслідування глибоко вивчаються і в науці. За 
понад два десятиліття у світ видано чимало підручників, посібни-
ків та публікацій на ці теми.

Зі сторони законодавчої бази, яка регулює інформаційну сферу, 
можна констатувати, що у декількох законах передбачені норми, 
які захищають права як звичайних громадян, так і професійних 
журналістів від посягань на свободу висловлювання думок, отри-
мання інформації, від переслідування за висловлювання ідей [5].

Нині жанр журналістського розслідування високо цінується в 
Україні та за кордоном, однак є найскладнішим серед журналіст-
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ських жанрів. Після перемоги Революції Гідності розслідувальна 
журналістика в Україні отримала друге дихання – відкрився реє-
стр речових прав і з’явилась можливість пошуку конкретних лю-
дей за реєстром юридичних осіб.

Значною частиною доказової бази у процесі розслідування за-
звичай є офіційні джерела – дані, які є у публічному доступі. Не 
менш дієвим способом сьогодення є отримання інформації з со-
ціальних мереж та доступ до героїв, інтеракцію зі споживачами. 
Технологічний розвиток значно полегшив пошук нової інформа-
ції, однак призвів до потреби пошуку нових методів до компону-
вання медіа продукту [1, 59-65].

Проблематика журналістських розслідувань. Перше – склад-
ність матеріалу. Для того, щоб підкувати цю майстерність потрібно 
витратити чимало років, володіти глибокими знаннями в політич-
ній, економічній, юридичній та інших галузях, мати широкий кру-
гозір, вміти аналізувати. Людину, яка здатна охопити усі ці сфери 
номінують журналістом-розслідувачем. На українському медій-
ному просторі таких зовсім небагато, однак вони демонструють 
високий рівень знань та навичок у цій галузі, а також спромож-
ні навчити цьому інших. Дуже часозатратним є процес збирання 
фактів та інформації, оскільки журналіст-розслідувач може вико-
ристовувати лише офіційні дані та керуватися тільки фактами. На 
пошук бази можуть іти місяці, а інколи і роки.

Друге – безпека журналіста. Немає жодної гарантії, що журна-
ліст, який займається розслідуванням, залишиться в безпеці після 
публічного оприлюднення матеріалу. Саме це є причиною того, 
що в регіонах такий малий відсоток ЗМІ займаються даним видом 
журналістики, адже саме регіони майже не захищені. Централь-
ним медіа з цим легше, бо, як правило, вони беруться робити гучні 
матеріали про перших осіб країни. Навряд чи хтось захоче ризик-
нути «помститися» журналісту, адже залишитись після цього поза 
підозрою практично неможливо. 

Третє – це комерційність більшої кількості ЗМІ. Умови комер-
ційного телеканалу сильно обмежують, а іноді і зовсім унемож-
ливлюють повноцінну роботу журналіста. Слід відзначити, що в 
Україні є декілька проектів на комерційних телеканалах, які по-
зиціонують себе як програми журналістських розслідувань. Для 
прикладу, у проекті «ЦРУ» на 24 каналі, який належить міському 

голові Львова Андрію Садовому воліють не говорити про деяких 
особистостей та оминати деякі теми – у програмі не згадується 
ані власник, ані його однопартійці. Те саме стосується і програми 
«Гроші» на «1+1», власником якого є український олігарх Ігор Ко-
ломойський. Як відомо, він є прибічником партії «Батьківщина» 
та її лідерки Юлії Тимошенко, тому будь-які неоднозначні згадки 
про БЮТ також оминаються.

Також, на українському телебаченні є кілька періодичних теле-
візійних програм-розслідувань, а саме, «Схеми», «Слідство. Інфо», 
«Українські сенсації», «Таємний агент» тощо. Поява журналіст-
ських розслідувань на телебаченні свідчить про неабиякий інте-
рес з боку глядацької аудиторії. Крім того, велика увага приділя-
ється в медіа аналізу їх якості. Серед найвідоміших українських 
журналістських розслідувань слід відзначити «Державний пере-
ворот» 1996 року Віталія Карпенка, «Кучма, який живе в ілюзіях» 
1999-2000 років, Георгія Гонгадзе, «Таємниці “Межигір’я”. Розкіш 
султана» 2011 року Сергія Лещенка, фільм-розслідування «Я-бот» 
2019 року авторами якого є Євгенія Моторевська, Дмитро Реплян-
чук та Василь Бідун.

Журналісти вважають, що розслідування на соціальну тематику 
стали найпопулярнішими для сучасного суспільства, так як най-
ширше розкривають аспекти людського життя.

Значущий внесок у формування української журналістики вне-
сла громадська організація «Інститут масової інформації» (ІМІ), 
діяльність якої полягає у захисті свободи слова та дослідження 
громадської думки та інших явищ, напряму пов’язаних з форму-
ванням масової свідомості. ІМІ виграв чимало судових справ. Так, 
6 червня 2003 році була закрита справа газети «Перехрестя» проти 
місцевого РАЦСу у місті Шостка. Це перша справа в Україні, яку 
виграли ЗМІ за статтею 171КК України – перешкоджання профе-
сійній журналістській діяльності [6].

Часто у відповідь на звинувачення у необ’єктивності чи замов-
ному характері окремих розслідувань можна почути тезу про все-
дозволеність та що для цього жанру журналістики не існує стан-
дартів. Це приводить до дуже негативних наслідків, особливо для 
починаючих розслідувачів та регіональних ЗМІ, де немає належ-
ного досвіду та фахових навичок.

Заради уникнення етичних проблем, журналісту слід чітко до-
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тримуватися методів збирання та обробки інформації.
Що стосується роботи з джерелами інформації, головним пра-

вилом, яким має керуватися кожен журналіст – перевірка фактів. 
Дуже важливо розуміти мотивацію того, хто поділився інформа-
цією і, відповідно, робити висновки щодо достовірності такої ін-
формації. 

І безумовно, найнадійнішим джерелом інформації або доказом 
є документи. При цьому документи мають і ряд недоліків, зокре-
ма, можуть містити інформацію з обмеженим доступом, його по-
ширення спричинить негативні наслідки для журналіста. Також 
слід зауважити, що документи з різних джерел можуть «конфлік-
тувати» між собою, можуть суперечити тому, що говорять люди [3].

Ситуації, в які потрапляє журналіст під час розслідування, не 
завжди можуть оцінюватися лише с позицій права. Дуже важливі і 
морально-етичні орієнтири, свідома поведінка, яка не нашкодить 
іншим громадянам та усьому суспільству. Етика  – це зведення 
правил, в яких журналіст приймає рішення самостійно, зважую-
чи на етично-моральні норми. Зокрема, на суспільну значущість 
ситуації, коли право суспільства знати інформацію переважає над 
правом зберігати її у таємниці [2, 82].

Також, коли журналіст публікує інформацію, він оцінює можли-
ві наслідки для випадкових людей, героїв, що просто потрапили 
в кадр чи були залучені і цим значно зменшує шкоду. Не менш 
важливим є усвідомлення власної неупередженості, відсутності 
конфлікту інтересів.

Висновки. Незважаючи на складність нового жанру журналіст-
ського розслідування в українських медіа, цей сегмент стрімко 
розвивається і користується зацікавленістю з боку суспільства.

Проаналізувавши проблематику журналістського розслідуван-
ня як жанру, можна зробити висновок, що це жанр ідейний, тому 
він не приносить прибутку та потребує багато розумового ресурсу, 
енергії, часу й наснаги. Журналістське розслідування – це можли-
вість змінювати законсервовані роками ідеології та принципи ро-
боти як на регіональному, так і всеукраїнському рівнях. 

Необхідно пам’ятати, що журналістське розслідування завж-
ди тягне за собою ризики і небезпеку. Тому публікації матеріалу 
обов’язково має передувати ретельна перевірка. Здійнюючи роз-
слідування, журналісти мають дотримуватися етичних принципів 

та норм журналістики – гуманізму, правдивості й об’єктивності.
Перспективи журналістських розслідувань. Наявність якісних 

журналістських розслідувань  – важливий елемент сучасного су-
спільства. Аудиторія має право знати правду, яку від неї прихову-
ють, аналізувати інформацію, робити висновки та свідомий вибір, 
брати активну участь у громадському житті на основі розуміння 
процесів, що відбуваються. Саме тому необхідно вдосконалювати 
навички тих, хто працює в цьому жанрі.

Той рівень корумпованості, який вкорінився в Україні з момен-
ту своєї незалежності, журналістське розслідування – єдина мож-
ливість суспільства побачити іншу реальність. З розширенням 
кругозору збільшується і кількість свідомої молоді, а отже є надія 
на те, що провладні лави недоброчесних і «несвідомих» почнуть 
очищатись, а це у свою чергу виключить журналістське розсліду-
вання із системи української журналістики як жанр, що скрізь і 
всюди символізує процвітання корупції. 
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Аудіофільм – це інноваційний медіапродукт, який ще не закрі-
пився в жанровій системі радіожурналістики. Наразі він перебу-
ває у процесі становлення і потребує ґрунтовних наукових розві-
док. Недослідженим залишається звуковий образ, який в умовах 
конвергентності ЗМІ постійно ускладнюється. Тому усі спроби 
детального аналізу функціонування аудіофільму як результату 
жанрової гібридизації репортажу та його звукового оформлення 
роблять роботу актуальною.

Метою нашої розвідки є аналіз звукового образу інтегрованих 
радіорепортажів Б. Амосова програми «Саме там» на Радіо НВ.

Наукова новизна полягає в тому, що в роботі здійснена спроба 
простежити зміни звукового образу аудіофільму Б. Амосова «По-
літ Аполлона» в умовах конвергентності радіо.

Виклад основного матеріалу. В епоху діджиталізації в жанровій 
системі радіожурналістики відбуваються трансформації, завдяки 
яким традиційні жанри знаходять відображення в нових формах. 
Одним із важливих чинників переходу класичних жанрів в нові 
є конвергентність звукового образу. Дослідниця Г. Скуртул зазна-
чає, що «звуковий образ утворюється в результаті активної дифу-

зії прийомів і засобів подання інформації, як наслідок, конвер-
гентність стає важливим чинником ефективної радіокомунікації» 
[3, 65]. Звуковий образ формується завдяки стилетворчій (монтаж, 
реверберація, «голосовий грим») та формотворчій (звуки, шуми, 
документальні записи) групам виражальних засобів на радіо. Так, 
в інформаційних та аналітичних радіожанрах він є одноманітним, 
оскільки увага зосереджується на словах, мові. Натомість у про-
грамах культурно-мистецького характеру звукове оформлення 
ускладнене широкою палітрою шумових ефектів.

 З ускладненням звукового образу змінюється сприйняття ра-
діопрограм аудиторією. Слушно зауважує П. Мирошниченко: 
«Звуковий образ радіомовлення є органічним компонентом мови 
радіо як широкої галузі знань про психоакустичні, психо – і со-
ціолінгвістичні, мовно-культурні та, власне, мовностилістичні 
особливості фонічної виразності і впливу радіо на свідомість слу-
хацької аудиторії» [1]. Так, аудиторія готова до прослуховування 
складних, інноваційних радіожанрів. Одним із таких є аудіофільм. 
Він бере початок із репортажу, який завдяки процесу діджиталіза-
ції та конвергенції, ускладненню звукового оформлення поступо-
во трансформується в новий жанр.

Яскравим прикладом аудіофільму як інтегрованого жанру є про-
єкт Б. Амосова «Саме там» на Радіо НВ. Це цикл документальних 
аудіофільмів про важливі історичні події, персоналії, відкриття в 
Україні та країнах світу, яка виходить на радіо НВ з 2018 року [2]. 

Радіопроєкт «Політ Аполлона» – аудіофільм, створений до 50-річ-
чя висадки на поверхню Місяця космічного корабля «Аполлон-11». 
Випуск вийшов в ефір 1 вересня 2018 року, тривалість 40 хвилин. 
На початку простежуємо пряме включення американських космо-
навтів: «Це маленький крок для людини, але гігантський стрибок 
для людства...» [2]. Автор використовує архівні записи телефонних 
дзвінків, запис відліку запуску ракети, прямого включення репор-
терів із метою передачі настрою, створення асоціативного ряду. 
Завдяки «ефекту присутності» у слухача складається відчуття пе-
ребування на місці події. 

У другому блоці програми відбувається повне занурення у про-
цес: «...і ми спускаємося разом із астронавтами Нілом Армстрон-
гом та Баззом Олдрином на місячному модулі «Eagle» на поверх-
ню Місяця...» [2]. Тут до звукового образу додається «ефект наоч-
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ності» та «ефект співучасті». Аудіотекст візуалізується, набуваючи 
ознак документальної радіопрограми. Яскраво простежується 
«ефект наочності» у третій частині програми, коли астронавти по-
мічають НЛО: «Я бачу світло, на тлі зірок воно рухається...поруч 
із нами згусток світла, який нас переслідує. Технічно, його можна 
кваліфікувати як літаючий об’єкт » [2]. 

Між блоками звучить електронна музика. Вона не відволікає 
від прослуховування, а гармонійно доповнює програму, створює 
«атмосферу» сюжету. У кінці випуску автор прощається зі своїм 
слухачем: «З вами був Богдан Амосов, і ми були саме там – на Мі-
сяці». Таким чином, він ще раз нагадує про можливості звукових 
ефектів і монтажу. Цікаво, що на платформі You-Tube є візуальний 
супровід аудіозапису. Автор використовує фото – та відеозобра-
ження Місяця, фото астронавтів, запис телевізійної трансляції за-
пуску космічного корабля «Аполлон-11».

Висновки. Отже, в цифрову епоху змінюються радіожанри, що 
породжують зміни смаків аудиторії. Слухачі налаштовуються на 
прослуховування великих аудіопрограм за умови їх урізноманіт-
нення. Як наслідок медіаконвергенції виникає жанр аудіофільму, 
відповідно спостерігається ускладнення звукового образу. Б. Амо-
сов, використовуючи у програмі «Саме там» широкий спектр ви-
ражальних засобів (звуки, шуми, музика, документальні записи) 
та медіаефектів («ефект присутності», «ефект наочності», «ефект 
занурення»), описує різні предмети матеріального світу, характе-
ризує поведінку астронавтів, змальовує обстановку події. В ауді-
отекстах застосовані такі мовні стратегії: міні-діалоги, репліки, 
які передають почуття героїв, їхні емоції та переживання. Таким 
чином, аудіофільм набуває рис мультимедійності та стає повно-
цінним жанром на радіо.

Подальші наукові дослідження можуть пов’язуватися з вивчен-
ням конвергентності, що наразі переживають сучасні засоби ма-
сової інформації, гібридизації радіожанрів, зокрема аналіз ауді-
офільму, ускладнення звукового образу як феномена в радіожур-
налістиці.
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Актуальність дослідження зумовлена швидким розвитком 
нових технологій та поширенням різних засобів комунікації у сві-
ті. Необхідно дослідити основні канали та засоби взаємодії журна-
лістів з аудиторією, їх переваги та недоліки.

Об’єкт дослідження: соціальні мережі.
Предмет дослідження: соціальні мережі як інструмент цифро-

вої журналістики. 
Метою роботи є дослідження ефективних інструментів жур-

налістики та їх реалізації на прикладі соціальних мереж Facebook, 
Twitter та інших.

Роль соціальних мереж у сучасній журналістиці досліджува-
ли: М. Кіца, Є. Боклаж Я. Вісновський, Я. Радосінська, Дженіфер 
Аледжандро, Р. Салаверрі, та багато інших науковців.

Розвиток соціальних мереж ознаменувався технологічними 
досягненнями і використанням Веб 2.0. Цей новий динамічний 
тип надання веб-контенту дозволив користувачам створювати 
свої власні продукти і, таким чином, став дуже привабливим для 
цифрової журналістики. В даний час доступний широкий спектр 
соціальних мереж, що «об’єднують» своїх користувачів на осно-
ві різних комунікаційних платформ. Як правило, це універсальні 

соціальні мережі без будь-якої конкретної тематичної орієнтації( 
Facebook, Google+, Twitter, Instagram). Однак існують також різні 
спеціалізовані соціальні мережі, які об’єднують користувачів від-
повідно до їх інтересів та захопленнь. Наприклад, LinkedIn пропо-
нує різноманітні комунікаційні заходи, пов’язані з професійним 
зростанням, людськими ресурсами та веденням бізнесу [4].

Соціальні медіа мережі, такі як Facebook і Twitter, а також про-
грами Web 2.0, такі як Digg.com та Google змінили подання новин 
для читачів та видозмінили журналістську практику [1]. В сучас-
ному світі кожен, хто має ПК або смартфон з доступом в Інтер-
нет може вести блог та поширювати на свою аудиторію власне ба-
чення подій. Соціальні медіа є цінним ресурсом для журналістів, 
оскільки більше половини опитаних (51%) кажуть, що вони вико-
ристовують соціальні мережі як джерела новин щотижня. При-
близно кожен десятий (12%) говорить, що це їх основне джерело. 
Офіційні джерела новин поступово відходять на 2 план [4].

Facebook на сьогоднішній день це одна з найважливіших мереж 
для пошуку, перегляду та обміну новинами. Станом на 2021 є 2.8 
мільярда активних користувачів. На другому місці уже кілька років 
незмінно залишається YouTube – більш ніж 2 мільярди юзерів [3].

Далі  – месенджери WhatsApp та Facebook Messenger, а також 
Instagram. TikTok має сьому позицію, а Twitter – шістнадцяту [2]. 
Користувач Twitter активно стежить за іншими та підписується на 
їхні твіти. Іншими словами, користувачі соціальних мереж само-
стійно вибирають з ким стежити та кого підтримати. Таким чи-
ном, це є ефективним засобом масового поширення інформації 
про події в світі митттєво.

У травні 2009 року New York Times найняла свого першого ре-
дактора соціальних медіа для розширення використання мереж та 
видавничих платформ, що в свою чергу вдосконалило журналіс-
тику New York Times.

Також на початку 2009 року британська компанія Sky News при-
значила кореспондента Twitter, основна відповідальність якого 
висвітлювати останні новини. В кінці 2009 року ВВС також при-
значила свого першого редактора соціальних медіа з метою до-
помогти команді журналістів і продюсерів ВВС активніше взаємо-
діяти з соціальними мережами [5].

Той факт, що соціальні мережі можна визначити як інструменти 
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взаємодії між журналістами та користувачами був підтверджений 
результатами досліджень. Дані зібрані від 20 професійних жур-
налістів, показують цікаві зміни в бажаних формах зворотного 
зв’язку. Традиційні форми зворотного зв’язку (наприклад, листи, 
телефонні дзвінки) були замінені SMS, електронними листами і 
реакціями, отриманими через Facebook або Twitter [4]. Соціальні 
мережі також позитивно впливають на загальну якість опубліко-
ваного контенту, оскільки за ним уважно стежить громадськість. 
Ця тенденція в основному веде до подальшого розвитку журна-
лістики і, таким чином, спрямована на задоволення очікувань та 
вподобань читачів, наприклад, шляхом створення привабливих 
заголовків, інформативних відеороликів, цікавих думок.

Отже, немає жодних сумнівів у тому, що онлайн ЗМІ і форми 
комунікації, підключені до Інтернету, такі як соціальні мережі, 
перетворюють традиційні моделі журналістської продукції, пов’я-
зані з пресою та інформацією, що надається радіо чи телебачен-
ням. Еволюція засобів масової інформації та технологій, які вони 
використовують, грає величезну роль в створенні нових форм ор-
ганізації та розповсюдження медіа контенту. Враховуючи сучасні 
тенденції в області комунікації, не дивно, що багато користувачів 
соціальних мереж в Інтернеті можуть «йти в ногу» з останньою ін-
формацією внутрішніх чи закордонних справ, не купуючи жодно-
го номера газети або не відвідуючи ні одного новинного порталу 
в Інтернеті.

Важливо, що журналісти можуть використовувати соціальні ме-
режі не лише для поширення інформації, а й для її збору, обробки, 
створення якісної статистики. Все це є необхідними елементами 
журналістської діяльності, які видозмінились з появою нових ре-
волюційних технологій.
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Новітня українська публіцистика органічно співіснує на пере-

тині журналістики і літератури. Враховуючи авторитет письмен-
ника і його позицію, виникає питання щодо соціальних бачень і 
чи можна “лідеру думок” почуватися етично і естетично вільним 
у аналізі суспільно-політичних обставин, про які він пише. Це 
питання важливе в контексті творчості Юрія Андруховича, в ос-
нові есеїв Юрія Андруховича – власні роздуми на теми культури, 
політики, спорту, суспільного життя. За основу нашого досліджен-
ня ми обрали два сайти, на яких письменник опублікував авторсь-
кі колонки у 2019-2020 рр. – «Збруч» та «Deutsche Welle». 

Мета роботи  – дослідити тематичну, концептуальну і про-
блемну складові нової, актуальної для суспільства, публіцистики 
Юрія Андруховича, написану у 2019-2020 роках. 

Якщо проаналізувати наративи, якими послуговується автор за 
останні роки у своїх авторських колонках, можна помітити тен-
денцію до заохочення самоусвідомлення українців як нації, відхід 
від культури східної держави-сусіда та орієнтацію не на інтеліген-
цію, а більш масову авдиторію.

За період 2019–2020 рр. Юрій Андрухович написав 90 есеїв для 
сайту «Збруч». Для полегшення сприйняття письма, письменник 
будує текст за структурою: заголовок, два абзаци на лід і «тіло» 

есею. Увесь матеріал у середньому містить 3 сторінки, або близь-
ко 5000 символів. Текстовій інформації надається набагато біль-
ше уваги, ніж візуальній: фото автора часто повторюються, а для 
одного есею підбирається картинка, яка найповніше відображає 
суть матеріалу. На початку 2019 р. основною темою його вислов-
лювань був виборчий процес та новообраний Президент України 
Володимир Зеленський. Роздуми з середини 2020 року в есеїстиці 
на сайті «Збруч» Андрухович присвячує темі української мови. 

Спрямування публіцистики на сайті «Deutsche Welle» відріз-
няється від дискурсів на ресурсі «Збруч» стриманістю та нейтраль-
ністю текстів. Андрухович написав 8 матеріалів за 2019-2020 роки, 
середній обсяг яких – 2 сторінки, тобто менше 4000 символів. У есе-
ях 2019 року спостерігається більше радикалізованість, ніж 2020. 

Андрухович представляє не тільки свої інтереси у есеях. Він – 
голос частини суспільства, яка не погоджується з усталеним по-
рядком та стагнацією у зв’язку з послабленням процесу інтеграції 
до ЄС та поверненню до старого ладу. Завдяки оперуванню лек-
сикою, яка транслює національні інтереси (майдан, демократична 
спільнота, революція), есеїст вичерпно переконує послуговувати-
ся здоровим глуздом і не довіряти словам політиків.

Часом образливі, забарвлені та сповнені зневаги до владних 
облич фрази розмежовують публіцистичний баланс думок і точок 
зору та нейтральність, розхитують терези у бік умисної упередже-
ності, яка притаманна есею як жанру.

Есеї сучасного українського класика балансують між народ-
ницькою і постмодерною традицією. Сміливі революційні гасла, 
активна громадянська позиція у поєднанні з розгубленою, проте 
впевненою саркастичністю, виступають у якості інструмента для 
відкритого, повного діалогу з читачем.

Висновки. Тенденція до самоусвідомлення українців як на-
ції, заохочення до формування культурного коду та суспільно-
го визнання літературної спадщини – це риси, які притаманні 
публіцистиці Юрія Андруховича. Звернення до народну, пе-
ресічного читача він загортає у постмодерністську повістку. 
Таким чином йому вдається охопити дві глобальні літератур-
ні течії у своєму стилі та виробити власне, авторське бачення 
написання текстів.
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Анотація: у дослідженні розглянуто питання важливості та ак-
туальності українського телебачення, описано історію створення, 
дослідження та розвиток телеканалу на прикладі найрейтингові-
шого каналу України. 

Ключові слова: інформація; медіа-інформація; рейтинг телека-
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Актуальність: Теми обумовлена, впливом телебачення на 
життя людини, що відіграє одну з важливих «буденних» ролей. Ін-
формація – найважливіша складова пізнання світу у ХХІ ст. Одні-
єю з найголовніших платформ надання медіа інформації, вважа-
ються – телеканали. Тому це питання історії розвитку та створен-
ню телеканалу присвячене «1+1», як одного з провідних.

Ступінь досліджування проблеми: «1+1»  – український за-
гальнонаціональний телеканал. Один з найбільших приватних 
телеканалів України. У 2019 році телеканал увійшов у ТОП-10 най-
рейтинговіших телеканалів в Україні, і до сьогоднішнього дня не 
втрачає своєї популярності. 

Мета: Дослідження історії створення та розвитку телеканалу, 
як загальнонаціонального. 

Сутність дослідження: У інформаційному просторі не є досить 
багато досліджень на дану тему, ми хочемо стати першовідкри-
вачами, та дізнатись про перші кроки масштабного перевороту 
у історії телебачення. Свій шлях Телекомпанія Студія «1+1» роз-
почала майже 25 років тому. Вона була заснована 3 вересня 1995 
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року, бізнесменом Олександром Роднянським. Спочатку Студія 
1+1 отримала право на щоденне мовлення на каналі УТ-1 в обсязі 
2,5 годин. Однак поступово обсяги цього мовлення збільшували-
ся і виходили кількома блоками вранці, вдень і ввечері. Окремим 
телеканалом «1+1» став 1 січня 1997 року – саме цього дня відбув-
ся перехід «Студії 1+1» з УТ-1 на канал УТ-2 в якості самостійного 
мовника. Створена на «1+1» телевізійна служба новин (ТСН) – стала 
одним з найуспішніших та найрейтинговіших телепроєктів «1+1», 
і до сьогоднішнього дня не втрачає своєї актуальності. Телепроєкт 
декларував в числі пріоритетів: «показ реальних новин для реаль-
них людей». У квітні 1997 року на «1+1» починає своє існування 
нова програма «Сніданок з 1+1». У березні 2006 року створюють 
міжнародну версію телеканалу «1+1» – «1+1 International».

Висновок: На підставі зробленого нами дослідження можна зро-
бити такі висновки, за весь час існування 1+1 media став – одним 
з найбільших медіахолдингів України, запорукою якого є велика 
команда ,яка створює контент, та змінює уявлення про себе та світ.
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РОЗВІНЧАННЯ МІФІВ РАДЯНСЬКО-РОСІЙСЬКОЇ 

ПРОПАГАНДИ В ПУБЛІЦИСТИЦІ МИХАЙЛА 
БРАЙЧЕВСЬКОГО «ПРИЄДНАННЯ ЧИ ВОЗЗ’ЄДНАННЯ»

Анотація. У доповіді визначаються основні контрапункти та 
ідейні акценти публіцистичного твору історика-дисидента Михай-
ла Брайчевського «Приєднання чи возз’єднання». У цьому історично-
му нарисі, присвяченому аналізу Переяславської угоди 1654 року та 
її наслідків для України, публіцист розвінчує багато міфів радянської 
історіографії. Цей твір є важливим та актуальним в контексті 
контексті сучасної інформаційної війни з Росією, адже російські по-
літики й політтехнологи активно використовують радянські мі-
тологічні наративи як ідеологічну зброю. Тому варто аналізувати 
подібні твори, щоб розпізнавати і деконструювати радянсько-ро-
сійські міфологеми і вибудовувати власний історичний наратив. 

Ключові слова: міф, пропаганда, інформаційна війна, розвінчання міфів
Актуальність нашого дослідження зумовлена тим, що сучас-

ний світ живе в умовах постійних інформаційних воєн, зокрема 
російсько-український воєнний конфлікт є водночас інформацій-
ною війною з російською пропагандистською машиною. В умовах 
гібридної війни особливо важливо повертатися до історії та де-
тальніше аналізувати публікації дисидентів, які першими викри-
вали міти радянської пропаганди, які активно використовують 
нині російські політики і політтехнологи. 

Ми взяли до уваги праці тих дослідників, які вивчали пропаган-
дистські технології, зокрема В. Зеленіна («Основи міфодизайну 
«Психотехнології керування медіареальністю») [6,19-21]; О. Палія 
(«Збагнути Росію. Свідчення очевидців [7, 208-209], і В. Галішев-
ського («Громадська діяльність Михайла Брайчевського») [5,10-11].

Мета розвідки:
• дослідити основні мітологеми, які стали компонентами міфу 
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про Переяславську раду як «возз’єднання братніх народів
• проаналізувати аргументи Михайла Брайчевського, які роз-
вінчували радянську мітологію про цю подію. 
• довести акутальність публіцистики М. Брайчевського для кон-
струювання власного історичного наративу як необхідного ком-
поненту ідеологічної боротьби в умовах інформаційної війни. 
Михайло Брайчевський – автор понад 500 друкованих праць, 10 

монографій. Він був єдиним з істориків радянської доби, хто на-
магався спростувати догматичні тези ЦК КПРС «До 300-річчя воз-
з’єднання України з Росією» в історичному нарисы «Приєднання 
чи возз’єднання?». Ця розвідка була підготовлена у 1966 році для 
«Українського історичного журналу», але так і не була опублікова-
на – хрущовська відлига виявилася скороминущою, а видати її за 
брежнєвських часів надії не було. Натомість нарис активно поши-
рювався у самвидаві. 

Історик-дисидент у своїй праці простежив й аргументовнао до-
водив, що радянські історики свідомо конструювали міфологіч-
ний «переяславський» наратив. 

Михайло Брайчевський професійно спростовує міти й наводить 
якісні контраргументи. Наприклад, яскравим радянським мітом, 
який і тепер використовує російська пропаганда, є наступне твер-
дження: Переяславська рада 1654 року – беззаперечний факт 
саме ВОЗЗ’ЄДНАННЯ України з Росією. [8,10]. Для спростування 
цього Брайчевський звертається до різних до філологів, істори-
ків, наводить приклади з тлумачних словників та цитує постанови 
Урядової комісії. Так, він цитує «Академічний словник російської 
мови» тлумачення слова «воссоединять»: «Вновь соединять разде-
ленные части целого, снова собирать воедино распавшееся целое». 

Тому саме слово вказує на те, що йдеться про возз’єднання од-
ного народу, а не різних народів. З погляду історичного застосу-
вання цього визначення до Переяславської угоди, це є елемен-
тарним невіглаством: Україна і Росія сформувалися після розпа-
ду Русі в умовах роздільного існування; до 1654 р. вони ніколи не 
були об’єднані.

Крім цього, навіть зараз у російській пропаганді ми можемо по-
чути позитивну оцінку цієї події, нібито два народи здавна прагну-
ли цього. Така оцінка нібито існувала завжди в СРСР. Проте, М. Брай-
чевський, звертаючись до перших історичних праць, написаних 

у період становлення Радянської влади в Україні, знаходить там 
негативні оцінки цієї таке: «Звичайно, оцінюючи це приєднання, 
ні в якому разі не треба забувати, що Україна приєдналася до Ро-
сії царської, що царизм, який був диктатурою поміщиків, провадив 
колоніальний наступ на Україну; не повинні ми забувати й того, що 
козацька старшина, починаючи з Богдана Хмельницького, віднов-
лювала на Україні крупне землеволодіння, «послушенство селян. 
Всіх цих фактів ми не повинні забувати, а мусимо констатувати, що 
це було зло.» Таким чином, бачимо, що тільки після Постанови 1947 
року приєднання України до Росії стали оцінювати як безумовне 
благо, як найкращу перспективу для українського народу.

Особливо активно сучасні російські пропагандисти виголошу-
ють таке: «Російський народ був завжди поруч з «братніми» на-
родами республік СРСР, тому їхня історія невіддільна від істо-
рії Росії». Для розвінчання цієї тези Михайло Юліанович наводить 
власні логічні міркування: «У зв’язку з цим історія України дістала 
дуже своєрідну інтерпретацію. Виходило, що протягом багатьох 
століть український народ боровся головним чином ... проти влас-
ної національної незалежності. І що, отже, всі ті, що кликали його 
на боротьбу за національну незалежність, були ... найлютішими 
ворогами українського народу. Всі конкретні явища в історії Укра-
їни – події, тенденції, діяльність окремих осіб і самі ці особи – все 
оцінювалося під кутом зору не класової, соціальної суті, а їхньої 
позиції щодо Росії» [9, 13]. 

Цікаво спостерігати те, як діяльність українських історичних 
персоналій у радянських історичних працях оцінювали з погляду 
його ставлення до Росії і дипломатичних, політичних, економіч-
них кроків у бік Росії. До прикладу, Іван Виговський – «підлий 
зрадник»; Юрій Хмельницький – «нікчемність, маріонетка; Пав-
ло Тетеря – «ставленик і слухняний агент польських панів; Іван 
Брюховецький  – «демагог»; Петро Дорошенко  – «турецький 
ставленик; Іван Мазепа – «підлий зрадник, що продав Україну 
іноземним поневолювачам». Насправді ж, як відзначив М. Брай-
чевський «в спільну компанію вони потрапили за однією ознакою: 
всі вони рано чи пізно змушені були виступити проти Росії. Саме 
це і було основою для наведених вище дефініцій. А в тих випад-
ках, коли хтось з українських діячів цієї доби діставав «позитивну 
оцінку», його діяльність, спрямована проти Росії, старанно замов-
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чувалася (як у випадку з Іваном Сірком)» [10,19]. 
Багато поколінь українців зростало, сприймаючи за істину те, 

що було написано у шкільних підручниках: «Приєднання до Ро-
сії зміцнювало економічні зв’язки приєднуваних народів з росій-
ським народом, сприяло їх соціально-економічному прогресу». 
Саме у тому причина того, що багато українців, попри війну з Ро-
сійською Федерацією, все ще знаходяться в полоні пропагандист-
ського наративу про «братні народи». Але М. Брайчевський наго-
лосив, що після Переяславської ради Україна втратила економіч-
ні зв’язки з Польщею, Литвою; послабила зв’язки з Туреччиною. 
Оскільки приєднано було не всю Україну, а лише її східну частину, 
акт цей негативно впливав на розвиток економічних відносин 
всередині країни [11,33].

Культура –важливий компонент пропаганди та ідеальний ін-
струмент для маніпуляцій. Саме тому й читаємо: «Приєднання до 
Росії означало прилучення приєднуваних народів до високої і пе-
редової російської культури і тим сприяло їх культурному роз-
витку». У радянський час найбільш авторитетниними вважалися 
праці Володимира Леніна, тому М. Брайчевський звертається до 
них, щоб зруйнувати цей міф. У свою чергу Ленін посилається на 
офіційні дані «Щорічника Росії» за 1910 р. Там зазначено, що в єв-
ропейській Росії процент письменного населення становив всього 
30%. Потім він проаналізував грамотність в українських губерніях 
і виявилося, що в Катеринославській губернії письменних усього 
29% населення, а потім вона зменшується в усіх інших губерніях 
взагалі до 20% .

А тепер повернімося до часів після Переяславської ради. Брай-
чевський знаходить цікаві історичні свідчення архідиякона Павла 
Алеппського про письменність на Україні 1652 року, яка говорить, 
що майже всі домашні, і не лише чоловіки, але й жінки, молоді ді-
вчата, вміють читати. Перепис 1740 р. і 1748 р. говорить, що в семи 
полках Гетьманщини Полтавської і Чернігівської губерній на 1034 
села припадало 866 шкіл з викладанням українською мовою.

Російська культура в ХVІІ-ХVІІІ ст. перебувала у жалюгідному 
стані і стояла набагато нижче від української. Ще до національ-
но-визвольної війни 1648-1654 рр. московський уряд запрошував 
українських учених і митців, доручаючи їм важливі культурно-і-
деологічні справи (наприклад, Ф. Прокоповича, В. Капніста; пре-

зидента Російської Академії наук К. Розумовського).
Чи не найулюбленішим мітом Росії є уявленням про Україну 

другої половини ХVІ і першої половини ХVІІ ст. як про країну 
кріпацьку, з пануванням феодальних порядків. Тут М. Брайчев-
ський звертається до праці О.С.Компан «Міста України», де зазна-
чено, що близько 46% населення України в ХVІІ ст. становили меш-
канці міст. Відповідно, міські права забезпечували їм становище 
поза рамками кріпосництва. Отже, залишається 54% від загальної 
цифри населення України. Серед цього населення певну частину 
становило козацтво, що також було звільнене від кріпосницької 
залежності. 3 урахуванням усього цього виявиться, що в ХVІ ст. і в 
першій половині ХVІІ ст. лише близько чверті населення України 
реально перебувало в становищі кріпацтва.

Висновки. Досліджуючи працю Михайла Брайчевського «При-
єднання чи возз’єднання?» ми виявили низку міфів, якими й нині 
послуговується Росія та проросійські сили в Україні. Вони вплива-
ють на український інформаційний простір, адже до сих пір ви-
значають погляд багатьох українців на власну історію, зокрема й 
на Переяславську угоду. 

Представлений матеріал демонструє спростування кількох най-
більш відомих міфів. Зокрема, Брайчевський, проаналізувавши іс-
торичні відомості, довів, що український народ під час національ-
но-визвольної війни аж ніяк не прагнув до обєднання з Моско-
вією, що після Переяславської ради не відбулося культурного та 
економічного вибуху, навпаки Україна зазнала багатьох втрат. Він 
викрив те, що радянська пропаганда навішувала ярлики на діяль-
ність гетьманів і козацької верхівки, оцінюючи їхню діяльність 
(і навязуючи цей погляд самим українцям) за тим, чи вони були 
друзями чи ворогами Москви. 

Отже, можемо зіставити маніпулятивні дії Росії 100 років тому 
й зараз і зрозуміємо, що стратегія не змінилася, адже головна за-
дача «братнього народу» – стерти пам’ять українців про свою іден-
тичність. М.Брайчевський був переконанний, що розвінчання чу-
жоземних міфологічних наративів – надзвичайно важливиий для 
формування власної національної ідентичності. Конструювання 
власної історичної концепції є одним з компонентів побудови на-
ціональної міфології, здатної протистояти ворогові в інформацій-
ній війні.
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У перспективі є намір продовжити досліджувати публіцистику 
українських дисидентів, але в ширшому контексті сучасної публі-
цистики, зокрема й порівнюючи зі статтями сучасних російських 
публіцистів та виокремлюючи мітологеми, міти, наративи, які ак-
тивно поширюються в російських медіа. 
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БЛОГ ЯК ПУБЛІЧНА ПЛАТФОРМА У ЖУРНАЛІСТИЦІ

Анотація. У науковій роботі вивчаються блоги, що є поширеним 
явищем на теренах інтернету. Вони є не лише на сторінках інтер-
нет-ЗМІ, але й з’явились у соціальних мережах. Для блогів характер-
на можливість ознайомлюватись з матеріалом з будь-якої точки 
світу та додавати відгуки до записів в електронному середовищі. 
Значний сегмент блогосфери становлять журналістські блоги. 

Ключові слова: блоги, інтернет-ЗМІ, блогосфера
Сучасне суспільство втілює свої потреби в інформації через 

свободу слова блогерів, їхні оцінні судження та думки. У резуль-
таті з’явилося багато незалежних індивідуальних чи колективних 
блогів по всьому світу. З поширенням соціальних мереж блоги теж 
почали активніше розвиватися. 

Мета дослідження – журналістські блоги як публічні платфор-
ми інформаційного висвітлення.

Журналістські блоги також збільшують популярність автора та 
ЗМІ, на я кому розміщені. Дослідники блогосфери часто окремо не 
виділяють блоги, авторами яких є журналісти. Потреба у дослід-
женні та аналізі журналістських блогів також зумовлена тим, що 
журналісти, зіткнувшись з новим середовищем для втілення своїх 
професійних навичок, повинні навчитись вміло та ефективно ви-
користовувати усі можливості, які дає блог.[1]

Блог як журнал, а значить, його публікація  – певним чином 



46 47

СУЧАСНА НАУКА: КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ 
ХХІ СТОЛІТТЯ

СЕКЦІЯ 1 
ЖУРНАЛІСТИКА

журналістика. Поки альтернативна, або персональна. Але якщо до 
цього явища придивитися уважніше, то невідомо, як довго тради-
ційна журналістика зможе залишатися традиційною, витримуючи 
конкуренцію з боку блогерів. 

Адже якщо розглянути всі складові цього способу поширення 
інформації, то мережевий щоденник доносить новини швидше, 
він доступніше, і, що важливо, набагато дешевше у виробництві. 
Що і привертає читачів електронних щоденників. Таким чином, 
блогерство та журналістика мають низку спільних факторів, зо-
крема: вільне володіння, збирання та обробку інформації, а також 
різну тематику висвітлення. Проте, блогери мають більше волі від 
журналістів, чим і провокують створення нових незалежних твор-
чих проектів у соцмережах (переважно).[3]

Журналістський блог зацікавлює аудиторію тим, що автор ши-
роко відомий, має довіру публіки й своєю з нею особливі корпора-
тивні стосунки, що засновані на цікавості до деталей інформації, 
оцінки, критики.[2]

Ніяк не можна стверджувати, що блоги під однойменними ру-
бриками відомих інтернет-видань доповнюють професійну жур-
налістику чи становлять альтернативу до неї. Навпаки, такі ма-
теріали сьогодні є органічною і невід’ємною частиною професій-
ної журналістики. Це саме можна сказати про незалежні блоґи, 
автори яких дотримуються стандартів журналістської професії, 
пишуть репортажі і проводять журналістські розслідування. Такі 
незалежні журналістські блоґи, як свідчить практика, можуть на-
лежати як редакційним працівникам, так і незалежним журналі-
стам. У цій справі також мало важить формальна журналістська 
освіта. Головне, як уже мовилось – дотримання професійних стан-
дартів збору інформації і підготовки публікацій, серед яких дале-
ко не останнє місце посідає журналістська етика.[3]

Дослідники Е. Кожемякин та А. Попов зазначають: «…блог, на-
віть той, що пише професійний журналіст, не є журналістикою хоч 
і містить елементи професійної журналістики. Блог – це засіб жур-
налістської комунікації застосування якого в професійних цілях 
дає змогу бути більш відповідальною, активнішою та чутливішою 
до запитів аудиторії» [2 c.149].

Висновок: Блог для журналіста – це насамперед можливість віль-
но висловлювати свою думку, чітко заявляти свою позицію. Багато 

блогерів зокрема і журналісти переходять у соціальні мережі. Вони 
є популярним та зручним сервісом з постійною аудиторією.

Блоги розширюють традиційне уявлення про журналістику, 
надають нові можливості для комунікації. Провівши досліджен-
ня можемо стверджувати ,що блогінг здійснює значний вплив на 
майбутнє журналістики.
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Анотація. У роботі проаналізовано формування та роль спор-
тивної журналістики в умовах професійних змін на медіаринку. 
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Актуальність. Спортивна журналістика сьогодення є наслід-
ком сталого розвитку технічних засобів, які посідають чільне міс-
це у комунікаційному процесі. Наразі галузь актуалізується завдя-
ки низці факторів, за якими Інтернет і соціальні мережі відіграють 
домінатну роль. Постає закономірне питання: яким чином утри-
мати вектор якісної, оперативної та актуальної журналістики, не 
порушуючи стандартів тематики спортивних матеріалів. 

Мета статті: дослідити становлення спортивної журналісти-
ки в умовах незалежної України та визначити її роль в контексті 
сучасного медіапростору. 

Методи дослідження: теоретичні – аналіз і синтез, порівнян-
ня, аналогія, зіставлення  – для з’ясування стану розробленості 
проблеми; емпіричні, що використовувалися з метою збору ін-
формації, вивчення джерел, анкетування, які проводилося через 
онлайн-форми для опитування та ін.; спеціальні – для обробки та 
аналізу отриманих даних.

Виклад основного матеріалу. Спорт є невід’ємною складовою 
життя людства впродовж століть. Еволюція технологічних аспек-
тів сприяла не тільки розвитку комунікаційного процесу як яви-

ща, а й дала змогу формуванню спеціалізованих напрямів, зокре-
ма і спортивного відгалуження. 

Спортивна журналістика виконує низку професійних завдань 
і функцій, зокрема – інформаційна, аналітична, виховна, розва-
жальна, стресова, світоглядна, пропагандистська.

Можна констатувати, що сьогодні спортивна галузь журналістики 
знаходиться у стані розвитку і, по суті, є малодослідженою. Неоднора-
зово зверталися до теми розвитку української спортивної журналіс-
тики дослідники Вацеба О. М., Венжик К. А., Воронков П. К., Мураков-
ський А. А., Прохоров Е. П., Сало І. А. та ін. Спортивну журналістику в 
Україні започатковано у ХІХ столітті, після визначення спорту як со-
ціального інституту, для існування якого необхідний сталий взаємо-
зв’язок між досягненнями та аудиторією [1, 2]. Важливу роль в цьо-
му контексті відіграють спочатку загальні, а згодом і спеціалізовані 
видання, які попри головну функцію – інформування – висвітлюють 
і пропагандистські теми. У 20-ті роки ХХ століття виникають перші 
жанри спортивної журналістики, які поширювались через радіомов-
ники: радіокоментар, радіорепортаж, радіобесіда [2]. 

Вплив політичної складової на багатомільйонну аудиторію пе-
ретворив засоби масової комунікації на інструмент для просуван-
ня тих чи інших ідеологій. Завдяки спорту можновладці можуть 
застосовувати такий маніпулятивний прийом як сугестію, що не 
може не відобразитись на якісному рівні спорту. Негативним на-
слідком такого втручання є зменшення довіри до засобів масової 
інформації, які стають посередником між читачем та спікером. 

Основні аспекти розвитку спортивної журналістики в Україні здій-
снюються такими напрямами: друкована преса, теле – радіомовники 
та інтернет-платформи. Друкована періодика підлаштовується до ви-
мог онлайн-аудиторії і переходить у цифровий формат. Наприклад, 
український журнал «Футбол», що засновано у 1996 році, тепер вза-
ємодіє з сайтом «Football.ua» [3]. Інтернет став рушійною силою ще 
у минулому столітті, але й до сьогодні його можливості залишаються 
безмежними. Завдяки цьому в Україні медіа сервіси (Sweet.tv, Oll.tv, 
MEGOGO та інші) складають чималу конкуренцію телетрансляторам 
спортивних змагань. Свідченням цього є діяльність інтернет-компа-
нії MEGOGO, що викупила права на показ матчів Ліги Чемпіонів та 
Ліги Європи, вперше за багато років позбавивши телеканали «Футбол 
1/2/3» значної аудиторії. Отже виникнення сучасних підходів та ідей 
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для транслювання змагань за участі українських представників на 
міжнародній арені поліпшує взаємодію зі споживацькою аудиторію, 
підлаштовуючись під загальні тенденції глобалізованого світу. 

Проте спортивна журналістика в Україні поки не сягає євро-
пейського рівня. Нами проведено соціологічне дослідження серед 
студентів Київського університету імені Бориса Грінченка віком 
від 16 до 25 років на предмет оцінки якості вітчизняної спортив-
ної журналістики. Вибірка респондентів складала 150 осіб: 61,3% 
жінок та 38,7% чоловіків. Лише 8,7% опитаних задоволені якістю 
висвітлення спортивної тематики в ЗМІ. Водночас майже третині 
важко відповісти на це запитання. До трійки лідерів найбільш по-
пулярних видів спорту увійшли: футбол (69,3%), бокс (6,7%) та во-
лейбол (3,3%). Варто зазначити, що майже 44% респондентів вза-
галі не цікавляться новинами зі спортивних змагань. Види масме-
діа, якими здебільшого послуговуються опитувані: телебачення 
(37,3%), радіо (4%), друкована періодика (0,7%). Найбільшою по-
пулярністю користуються новинні сайти (56,7%) та соціальні ме-
режі (83,3%). Такий розрив між друкованою пресою та соціальни-
ми мережами пояснюється новим підходом молоді до сприйняття 
інформаційного контенту. Найпоширенішими важелями щодо 
гальмування розвитку спортивної журналістики є: нестача ко-
штів (44,7%), політичний тиск і заангажованість (41,3%) та власне 
розвиток спорту (64,7%). Це доволі неочікуваний показник, адже 
у державному бюджеті на 2021 рік виділено рекордні 7,76 млрд. 
гривень для Мінмолодьспорту [4].

Висновки. Спеціалізація спортивної журналістики потребує 
розвитку. Сьогодні в Україні відсутні школи спортивної журналіс-
тики, які готують фахівців. Якість подачі матеріалів зменшується 
внаслідок елементарної непідготовленості, а процес формування 
медіаконтенту відбувається лише після виправлення помилок. ЗМІ 
відіграють важливу роль у формування громадської думки і спор-
тивна сфера не є винятком. Попри деякі негаразди, в Україні існує 
чимало можливостей для втілення фахових навичок у практику.
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Анотація: Робота спрямована на аналіз оперативного спові-
щення суспільства важливою інформацією в рамках телевізійного 
виробництва. Спираючись на те, що в сучасному світі людина не 
зможе повноцінно існувати без засобів масової інформації, ми ви-
рішили дослідити саме цю тему. Досліджено основні аспекти новин 
як суб’єктивної цінності людства. Зібрано основні відомості про 
суспільну значущість та специфічність подачі інформації через за-
соби аудіовізуального та недійного виробництва.

Ключові слова: новини, медіасередовище, телевізійни простір
Актуальність обраної теми полягає в тому, що інформаційні 

повідомлення в телевізійному просторі мають зачіпати важливі 
для суспільства питання, привернути увагу людей, спонукати до 
ширшого обговорення. 

Мета: дослідити розвиток новинно-медійного виробництва в 
Україні, проаналізувати вислови відомих журналістів та науковців 
з метою глибшого пізнання цінності даної теми та привернення 
уваги до аудіовізуалізації. Варто простежити головні ознаки побу-
дови інформаційного повідомлення: оперативність, актуальність, 
суспільна значущість або інтерес, об’єктивність, достовірність, 
специфічність. Проаналізувати навчальні видання, рукописи, ме-
тодичні посібники науковців, журналістів та професорів, в яких 
розглядалися особливості телевізійного виробництва як одного із 
засобів масової комунікації.

Предмет: структура масмедійних джерел інформації, наукові 
погляди, роль новинного телебачення в житті людини.

Об’єкт: розвиток телевізійної журналістики в Україні та 
суспільна функція інформування глядачів про події в житті су-
спільства і світу. 

У ХХІ столітті телебачення стало найвпливовішим і найпопу-
лярнішим засобом масової інформації, адже специфічність подачі 
інформації зумовлена дійсністю образу. «Цей жанр найбільше, ніж 
інші, наближений до дійсності, тому що передбачає два основні 
правила: наочну відеорозповідь про подію і присутність репорте-
ра – автора на місці подій [1, c.9]». Телевізійники всіма силами на-
магаються зацікавити глядача певними прийомами та підходами. 
Часто вони вдаються до оригінальних дій, що робить їхній репор-
таж справжнім видовищем дійсності і правдивості інформації. Ве-
дучі своєю дикцією намагаються якнайшвидше викласти матеріал 
для того, щоб унеможливити самостійний аналіз глядача. 

 «Сприймання телевізійних новин здійснюється не задля ціка-
вості, а з прагматичною метою – довідатися, що важливого в житті 
свого краю (села, селища, міста), України й світу, для розуміння 
того, що робити, як діяти сьогодні й завтра, навіть зіставити, оці-
нити себе з «інакшістю», про яку мовилося в новині [2, c. 29]». 

У телевізійних новинах немає чіткого розмежування віку, статі 
та матеріального статку людини. Перед блакитним екраном зна-
ходяться абсолютно різні люди: сучасний підліток, перспектив-
ний бізнесмен чи зухвала пенсіонерка, але хто б це не був, спосіб 
подачі інформації має бути виважений, серйозний і зрозумілий 
для всіх, адже публіка може засудити будь-що, навіть включаю-
чи самого телеведучого. Тому ми впевнено можемо погодитись зі 
словами ведучої ВВС Сью Лоулі: «Якщо у тебе весела зачіска, гли-
бокий виріз на блузі або щось надто драматичне й яскраве, люди 
скажуть: «Ти подивись на неї! Що вона вдягнула? Боже милости-
вий!» Потім вони розглядатимуть і обговорюватимуть одяг і не 
слухатимуть, що ти кажеш [3]». Найбільш виразних емоцій в світі 
телебачення людині надають саме репортажі. Плідна праця опе-
ратора і кореспондента дозволяє можливість глядачу відчути всю 
гостроту події і на власні очі побачити дійсніть. Працівники теле-
каналу, які знаходяться у вирі подій повинні бути «неупередже-
ним і точним посередником між глядачем і реальністю [4, c.72]». 
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«Новини – інформація, необхідна людям для прийняття рішень, 
і повідомлення про відхилення від природного ходу подій. Відбір 
новин для публікації відбувається за наступними критеріями: 
значення події (масштабність або можливі наслідки) і наявність 
в цьому елементів читацького інтересу, таких, як близькість події, 
участь у події знаменитостей, «людські аспекти» події [5, c. 23]».

Висновок. Медіа є найкращим засобом масової інформації, че-
рез свою специфічність і оригінальність подачі інформації. Немає 
жодних сумнівів у тому, що телевізійні новини найефективніше 
впливають на соціум. Завдяки аудіовізуалізіції глядачі мають 
можливість почути і побачити все, що їх цікавить, з перших вуст. 
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РОЛЬ ДРУКОВАНОЇ РЕКЛАМИ В ЖИТТІ 
СУЧАСНОЇ ЛЮДИНИ

Анотація: у науковій роботі вивчаються аспекти існування дру-
кованої реклами та її вплив на сучасну людину. 

Ключові слова: друкована реклама, суспільство, медіа простір
Актуальність теми дослідження обумовлена тим, що в наш час 

реклама відіграє дуже велику та важливу роль у світі. Без неї дійс-
но важко уявити сьогодення. 

У сучасному суспільстві інструментарій реклами все частіше 
використовується для вирішення гострих соціальних проблем, 
саме тому вона стає популярною сьогодні. Зараз рекламу дослід-
жують різні фахівці в кожному куточку нашого світу.

Мета наукової роботи полягає у вивченні друкованої реклами 
в житті людини. 

Об’єкт: друкована реклама в сучасних медіа.
Предмет: вплив друкованої реклами на індивіда.
Розглянемо загальне поняття про рекламу. «Реклама – це по-

пуляризація товарів, видовищ, послуг з метою привернення ува-
ги покупців, споживачів, глядачів, замовників тощо, поширення 
інформації про когось чи щось, створення популярності, а також 
візуальна та інша медіа-продукція – плакати, оголошення, відео-
кліпи, що використовуються як засіб привернення уваги потен-
ційних споживачів» [1].

Реклама завжди звертається до людини, має вплив на її свідо-
мість, прийняття рішення. Метою реклами є привернення уваги 
до певного продукту. Глобальними факторами розвитку реклами 
є потреби виробництва, торгівлі та фінансів, форма державного 
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правління, цілі різноманітних релігійних конфесій, політиків та 
простих громадян [2].

На думку експертів реклама має переваги та недоліки. 
До переваг належать: 
• Реклама надає інформацію, яка допомагає споживачу роби-
ти розумний вибір;
• Підтримує національну систему зв’язку;
• Cтимулює зміну продукту, щоб забезпечити « ґрунт для продажі»; 
• Реклама являється рушійною силою, яка підтримує конку-
ренцію;
• Реклама забезпечує повну зайнятість, стимулюючи високі 
рівні споживчих витрат [3].
До недоліків друкованої реклами належать: 
• Основна її ціль – переконувати, а не інформувати;
• Як такі, витрати на рекламу являються відносно не виробни-
чими, вони мало що, або зовсім не чого не додають до процві-
тання суспільства;
• У зв’язку з рекламою виникають значні зовнішні витрати;
• Більша частина реклами має тенденцію до самонейтралізації [4].
Найпоширенішою формою реклами є реклама в друкованих ЗМІ.
На нашу думку, доцільно розглянути роль і місце друкованої ре-

клами в житті сучасної людини у системі існуючих комунікацій
До розряду друкованої реклами відноситься: реклама в газе-

тах, журналах, бюлетенях і тому подібне. В промислово розвине-
них країнах з високим рівнем грамотності населення переважає 
преса. Можна зазначити, що друковані засоби масової інформації 
нині в Україні розвиваються в умовах постійної ринкової тран-
сформації. По-перше, періодичні видання поступово виходять 
з-під опіки держави. По-друге, змінюються їхні структура, форми 
власності, способи й прийоми господарювання. 

Реклама в Україні в цілому має бути стриманою, ненав’язли-
вою, поважаючою принципи суспільства та особистий духовний 
світ громадян. Однак, як правило, рекламна продукція, особливо 
закордонна, не тільки не рахується з національним менталітетом, 
а й не сприймається за рахунок очікувань аудиторії, про це слід 
говорити на повний голос. Ми самостійні, амбітні, тому маємо до-
кладати зусиль, щоб світ бачив нас амбітними. Пропоную деталь-
ніше розглянути переваги та недоліки друкованої реклами.

Переваги:
• Оперативність;
• чисельність аудиторії;
• високий рівень обхвату місцевої аудиторії;
• висока достовірність;
• висока якість відтворення;
• довгочасність існування; 
• велика кількість «вторинних» читачів; 
• достовірність; 
• престижність тощо.
Недоліки:
• Короткочасність існування;
• розміщується поряд із рекламою інших комунікаторів
• втрата при незатребуваності частини тиражу
Висновки. Очевидним є той факт, що в сучасному світі друковану 

рекламу використовують у вирішеннях гострих соціальних пробле-
мах, для впливу на людський вибір. Вона частіше пов’язана не з ло-
гікою та розумом, а із впливом на емоції та людську підсвідомість. 

Незалежна преса є найважливішим фактором існування демо-
кратичної держави. Недарма ж вона отримала визначення «чет-
верта влада» [5]. Отже, можна зробити висновок, що друкована 
реклама відіграє неабияку важливу роль в житті людини допома-
гає підштовхнути її на певний вибір. Друкована реклама є досить 
зручною та доступною, тому не дивно, що більшість людей кори-
стується саме нею.
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Анотація. Основний зміст дослідження становить аналіз 
радіо- простору міст Донецької області. Значна увага приділя-
ється радіостанціям, які транслюються не тільки на FM-хвилях, 
а й через офіційні сайти онлайн-трансляції. Вже згадана тема 
буде цікавою фахівцям в сфері журналістики, реклами і зв’язків з 
громадськістю.
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тент.

Інтернет-радіо – мережевий сервіс, практично нічим не відріз-
няється від звичайного FM-радіо, що має свої плюси і мінуси [3]. 

З усіх ЗМІ радіо є найбільш зручним («невибагливим», «ком-
фортним») засобом для сприймання аудиторією подій, що відбу-
ваються в суспільстві.

Актуальність обраної теми зумовлена інтересом до Інтер-
нет-радіо, мета яких – не тільки випуск якісного контенту, а й під-
креслення своєї унікальності та відмінності.

Позитивна сторона системи DRM (Digital Radio Mondiale) най-
більш яскраво проявилася в її вплив на соціальну сферу. До кінця 
минулого століття мовлення на коротких хвилях втратило свою 
привабливість. Система DRM вдихнула в нього нове життя. Акти-
візувалася дослідницька робота в багатьох наукових колективах, в 
різних країнах сформувалися групи вчених, які виконали широкі 
і унікальні експерименти з вивчення застосування DRM на серед-
ніх і довгих хвилях [2].

Об’єктом дослідження виступають регіональний радіопростір 
Донеччини, а точніше міст Маріуполя, Слов’янськ та Краматорська.

Предметом дослідження є особливості функціонування регіо-
нальних радіостанції на інтернет-платформах. 

Хронологічні межі дослідження: 2021 р.

Метою дослідження є визначення специфіки та особливостей 
роботи сучасних регіональних радіостанцій, на прикладі міст До-
неччини. 

Реалізація мети передбачає розв’язання таких завдань:
1. опрацювати літературу за темою дослідження;
2. визначити трактування поняття «Інтернет-радіо»;
3. описати відмінності та схожості традиційного радіомов-
лення та в мережі Інтернет; 
4. проаналізувати програми на онлайн-каналах радіомовлення.
Ступінь наукової розробленості теми. Функціонування Ін-

тернет-радіо, та вимоги до транслювання їх програм досліджува-
ли зарубіжні та вітчизняні вчені, зокрема И.И. Карпенко, Л.О. Те-
лень, В. Колодкин та інші.

Наукова новизна дослідження полягає у багатосторонньому те-
оретичному і практичному огляді специфіки та особливостей ро-
боти сучасних регіональних, в тому числі і Інтернет–радіостанцій. 

Методологія дослідження. У процесі дослідження для розв’я-
зання поставлених завдань було застосовано теоретичний аналіз 
наукової літератури з питань функціонування онлайн-радіо та 
його комунікацій. Також у ході дослідження були застосовані такі 
методи як: описовий, порівняльний, swot-аналіз, контент-аналіз 
для доцільного вивчення структури радіопростору Донеччини, їх 
роботи в ефірі, в мережі Інтернет. 

Дослідник сфери радіомовлення в Україні Олесь Гоян у своєму 
дослідженні «Основи телерадіожурналістики та радіоменеджмен-
ту» говорить, що під радіомовленням сьогодні можна розуміти 
повну інформаційну галузь, яка стала повністю глобальним ЗМІ, 
засобом впливу на громадськість та громадську думку. «Важли-
вість впливу радіо на громадську думку пов’язана сьогодні з його 
масовістю та з можливістю бути суб’єктом громадянської журна-
лістики», зазначає О. Гоян [1, 74].

Багато радіостанцій перемістили частину свого ефіру в інтер-
нет. Однак в цьому свої переваги і недоліки. 
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Сильні сторони
•	 можливість слухати радіо 

онлайн; 
•	 для відкриття нової хви-

лі не потрібно купувати 
FM-частоту;

•	 слухачі мають доступ як 
до вітчизняних радіос-
танціях, так і до зарубіж-
них радіостанцій.

Слабкі сторони
•	 потрібен високошвидкісний 

інтернет;
•	 радіо почують тільки корис-

тувачі комп’ютера або теле-
фону.

Можливості 
•	 взаємодія з потенційни-

ми слухачами через інтер-
нет-ресурси;

•	 використання інтернет 
маркетингу для реклами 
радіо;

•	 можливості подачі ефіру 
по новому (нові передачі).

Загрози
•	 поява нових радіостанцій  – 

конкурентів;
•	 кризова ситуація в країні;
•	 карантин на невизначений 

час.

Заснувати свою радіостанцію не легко, але є пару вдалих при-
кладів. Проаналізовані радіостанції в трьох містах Донецької об-
ласті, а саме в Краматорську, Слов’янську та Маріуполі. 

Топ-3 міста були обрані з наступних причин. По–перше, всі ці 
три міста розташовуються в Донецькій області України, і знахо-
дяться близько до лінії розмежування з тимчасово окупованими 
територіями нашої країни – так званими ДНР і ЛНР. Це, в свою 
чергу, говорить про те, що інформаційне поле в цих містах і в на-
селених пунктах поряд з ними має важливе і знаменне значення, 
так як воно може подаватися інформаційним атакам з боку оку-
пованих територій. 

Наприклад, на даний момент у місті Маріуполь на Донеччині 
працює близько 20 радіостанцій, з них не всі мають місцевого ре-
транслятора.

Місцевими трансляторами тут є «Авторадіо. Маріуполь», «Best 
FM. Маріуполь», «Русское Радио. Маріуполь». Решта станцій є зви-
чайними ретрансляторами, тобто ретранслюють свій ефір з Києва 

або інших міст України, не маючи місцевого представництва в мі-
сті Маріуполь. 

Для аналізу також був взятий радіопростір міста Краматорськ – 
на даний момент працює близько 16 радіостанцій. Після моніто-
рингу офіційних сайтів Інтернет-трансляції було вибрано три ра-
діостанції, такі як «Радіо М», «Радіо П’ятниця» і «Мелодія ФМ». Всі 
радіостанції володіють своїм особистим офіційним сайтом, який 
повністю відображає діяльність, віддає анонси і афіші майбутніх 
програм, і характеристику програмної сітки мовлення, щоб від-
відувачі сайту бачили, коли яка програма виходить.

По–друге, за підсумками аналізу соціальних мереж можна по-
бачити, що у «Радіо М» більше передплатників в соціальній мере-
жі Instagram, ніж у «Мелодії ФМ» і «П’ятниця», що підтверджує її 
популярність.

Третє місто, яке розглядалося  – це Слов’янськ. У ньому саме 
менша кількість трансльованих радіостанцій, які можна без пере-
шкод послухати через Інтернет-трансляції, їх загальна кількість 
близько 6. Для аналізу було вибрано три радіостанції – «Класне ра-
діо Слов’янськ», «Ретро ФМ» та «Перець ФМ». 

 Цільову аудиторію «Класного радіо Слов’янська» можна опи-
сати як людей переважно середнього віку, починаючи від 30 років 
і до 65 років. У соціальній мережі Instagram радіостанція має 538 
передплатників, а також за весь час ведення аккаунта було опублі-
ковано 200 публікацій. 

«Перець FM» – це, перш за все, унікальний формат – перше му-
зично–гумористичне радіо в Україні, яке мовить на більш ніж 40 
міст країни. Одну основну масу слухачів складають люди у віці 
25–40 років з достатками середнього і вище середнього рівня. Ра-
діостанція має і представництво в Інтернеті і соціальних мережах. 

Радіостанції «Ретро FM» в місті Слов’янську також виходить ре-
транслятором з локальним блоком реклами. Жителі міста Слов’ян-
ська чують повністю київський ефір. Однак, через свого музичного 
супроводу, стилю музики і типу розважальні радіостанції «Ретро 
FM» сьогодні залишається однією з найпопулярніших радіостан-
цій в місті Слов’янську.

Таким чином, було проаналізовано 8 радіостанцій з трьох міст 
Донеччини – Маріуполь, Краматорськ, Слов’янськ. Головна харак-
теристика цих радіостанцій заключається в тому, що діяльність 
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радіостанції ведеться не тільки в прямому ефірі, а й в мережі Ін-
тернет. Радіостанції подають інформацію на декількох каналах 
одночасно: офіційний сайт, прямий ефір, соціальні мережі і так 
далі. У більшості формат проаналізованих радіостанцій – це му-
зично-інформаційний. Ефіри наповнюються таким контентом – 
блоки новин, розважальні програми, конкурси, прогноз погоди, 
ток-шоу. Автор програм також підбирає й музичний матеріал 
(який повинен легко сприйматися), домовляється з гостями, якщо 
це ток-шоу, розробляє з ними тему майбутньої розмови, бажані 
або не бажані питання, за необхідністю – вивчає власну аудито-
рію. 

Висновки. Радіостанції переживають технічний прогрес так 
само, як і інші види засобів масової інформації. Для їх постійного 
просування і залучення рекламодавців радіостанція використовує 
маркетингову стратегію розвитку, яка полягає в роботі сильного 
відділу з реклами і піару і швидкому просуванню нової інформа-
ційної продукції радіостанції. 

ЛІТЕРАТУРА
1. Гоян О. Я. Основи телерадіожурналістики і радіоменедж-
менту: Підруч. 2–ге вид., допов. Київ : Веселка, 2004. – 245 с. 
2. ИКС Медиа. Режим доступа: https://www.iksmedia.ru/
articles/3100991-Czifrovoe-radio-Plyusy-i-minusy.html 
3. Справочная информация и практические советы. Режим 
доступа: http://hostinfo.ru/articles/internet/services/919 

Умєров Муслім
студент 2 курсу магістратури

Таврійського національного університету
імені В. І. Вернадського

 Науковий керівник: Досенко А. К. 
 кандидат наук із соціальних комунікацій,  

 доцент, доцент кафедри слов’янської філології та журналістики 
 Таврійського національного університету

 імені В. І. Вернадського
 

ІСНУВАННЯ КРИМСЬКОТАТАРСЬКИХ МЕДІА ПІД ЧАС 
ГІБРИДНОЇ ВІЙНИ: РЕАЛІЇ ІСНУВАННЯ ТА 

ПЕРСПЕКТИВИ РОЗВИТКУ

Анотація. Публікація актуалізує наявні проблеми в питанні роботи 
ЗМІ киримли, а також проблеми роботи державної політики України 
в інформаційній сфері до тимчасової окупації Автономної Республіки 
Крим та м. Севастополь та під час тимчасової окупації півострова. 

Ключові слова: кримськотатарські засоби масової інформації, 
пропаганда РФ в Криму, інформаційна політика Автономної Рес-
публіки Крим та м. Севастополь, медіаплатформи, гібридна війна, 
сучасні методи.

Метою наукової роботи є дослідження існування кримськота-
тарських медіа у часи інформаційної війни у ХХІ столітті. 

Низький рівень інформаційної реінтеграції Автономної Респу-
бліки Крим та м. Севастополь зумовлений слабкою взаємодією із 
медійними майданчиками титульної нації Кримського півострова 
з початку української незалежності. Робота містить огляд роботи 
кримськотатарських медіа до 2014 року, аналіз їх існування та пер-
спективи існування, пропагандистську роботу Російської Федера-
ції в Криму до 2014 та після цього, а також державну політику щодо 
підтримки медіа киримли. Підсумовуючи, цей матеріал – одночас-
но є аналізом сьогодення медійного поля тимчасово окупованої 
території та може стати дорожньою картою подальших дій.

До числа найважливіших завдань та цілей державної політики 
будь-якої країни належить забезпечення національної єдності та 
на ряду з іншими сферами, формування та реалізація політики в 
інформаційній сфері. Це необхідно задля зростання та зміцнен-
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ня довіри та гарантування прав та законних інтересів громадян 
як під час мирного існування країни, так і, особливо, під час тим-
часової окупації територій та гібридної війни. З метою вивчення 
рівня громадянської позиції на території Автономної Республіки 
Крим та місті Севастополь та того, як і що саме формувало грома-
дянську позицію на півострові, нами був проведений глибинний 
аналіз, який складався з розбору державної інформаційної полі-
тики України на півострові, пропаганди Росії в Криму, роботи та 
контентного наповнення кримськотатарських медіа майданчиків 
до моменту початку агресії з боку Російської Федерації, в момент 
спроби окупації та під час тимчасової окупації. Результати цього 
аналізу дозволили виокремити як характерну для багатьох регіо-
нів країни відсутність продержавницької інформаційної політи-
ки так і довгострокову роботу Росії по ментальному привласнені 
території іншої країни. Всі кроки по інформаційній реінтеграції 
Автономної Республіки Крим та м. Севастополь описані і в схвале-
ній Кабінетом міністрів України Стратегії (2018 – 2022) [3], проте 
не можна сказати навіть про половину їх виконання. 

Висновки. Аналіз роботи державного сектора України також по-
казав недостатність фінансування політики реінтеграції тимчасо-
во окупованого Кримського півострова. Нами виявлені система-
тичні та довгострокові кампанії по фінансуванню проросійської 
компанії в культурному секторі Криму [2], що так само продовжу-
ються і в більших обсягах після окупації української території [1]. 
Ми можемо припустити, що дані особливості можуть бути пробле-
мою правоприємництва Радянської пропагандистської машини в 
сучасній Росії та формування нової політики незалежної Україн-
ської держави. 
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ЖУРНАЛІСТИКА ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ В СУСПІЛЬСТВІ

Анотація: У роботі журналістика як джерело, що всебічно інфор-
мує суб’єктів суспільного життя про соціальну дійсність. Інформація 
розглядається з позиції необхідного життєвого ресурсу в суспільстві

Ключові слова: соціальна журналістика, джерело інформації, 
суспільство.

Актуальність обраної теми полягає у вивчення питання жур-
налістики як процес розвитку масової інформації, що має широке 
і вузьке спеціальне значення. Робота направлена на розширення 
інформаційних потреб студентів, які мають необхідність щодня 
отримувати точну й правдиву інформацію.

Мета: визначити роль журналістики у масовій інформації.
Об’єкт: журналістика як джерело.
Предмет: вплив журналістики на аудиторію.
 Журналістика процвітає через необхідність поширення зна-

чущої для суспільства інформації. Винайдення друкарства умож-
ливило швидкий процес масового копіювання інформаційного 
матеріалу, який раніше поширювався переважно в усний спосіб. 
Так, політичну інформацію в Середньовіччі повідомляли глаша-
таї, герольди, кур’єри та вісники, які зачитували укази, реляції та 
рескрипти, іноді з власними коментарями. За чотири століття іс-
нування журналістика довела свою спроможність забезпечувати 
саморегулювання суспільства.

Весь світ навколо нас – це велика інформаційна база. Процес 
передавання знань, сигналу або повідомлення. Інформація як 
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поточні відомості щодо основних причинних зв’язків. У найза-
гальнішому сенсі під інформацією розуміють різні відомості про 
навколишню дійсність в різних формах уявлення. Ці відомості є 
об’єктом зберігання, обробки, копіювання, передачі, переробки, 
використання. Термін «інформаційні потреби» з’являється лише 
в середині 20 століття. Він вводиться в рамках наук про інформа-
ційні системи. Але це не означає, що до цього такої потреби у лю-
дей не було. Вона – обов’язкова частина когнітивної діяльності і 
з’являється в певному віці. Кожна дитина в дитинстві задавав пи-
тання, пізнаючи світ. І ось в той момент, коли відповіді близьких 
перестають його задовольняти, з’являється усвідомлена необхід-
ність знайти нове знання.

Журналіст Роберт Тейлор каже, що інформаційні потреби ма-
ють цілий ряд відмінних характеристик. Вони завжди пов’язані 
з когнітивною діяльністю і з мовою. Поза цими систем вони не 
можуть існувати. Властивості даних потреб безпосередньо випли-
вають з властивостей інформації. Будь-які відомості, потрібні для 
життя людям, повинні бути достовірними, повними, цінними. 

Люди, яким необхідна довідкова інформація, відчувають власні 
потреби, і в цьому полягає перша властивість – вони суб’єктивні. 
Також вони гнучкі: людина зазвичай не пред’являє дуже жорстких 
вимог до джерела інформації, якщо вона відповідає головним 
критеріям оцінки якості одержуваних відомостей. Він готовий 
прийняти будь-який доступний і відповідний спосіб задоволен-
ня своєї потреби в інформації. Також цим потребам властива 
незворотність. Одного разу з’явившись, вони не зникають, а лише 
наростають. Правда, на якийсь час людина може відкласти задо-
волення даних потреб, якщо актуалізуються якісь інші. Ще одна 
властивість  – це потенційна незадоволеність. Знання безмежні, 
дізнавшись щось нове про об’єкт, людина може почати відчувати 
необхідність в отриманні додаткової інформації, і цей процес не 
має кінця. Остання властивість пов’язане з мотивуючої функцією 
потреб. Необхідність в інформації завжди стає стимулом для яко-
їсь діяльності людини.

Говорячи про успішність (не успішності) впливу інформації ми 
маємо на увазі певні цілі впливу на аудиторію. Результати впливу 
ЗМІ можуть проявлятися в трьох сферах: інформаційній, мотива-
ційній й поведінковій.

Найголовніші особливості ЗМІ – це публічність, тобто необме-
жене коло користувачів; наявність спеціальних технічних при-
ладів, апаратури; непостійний обсяг аудиторії, що змінюється 
залежно від виявленого інтересу до тієї або іншої передачі, пові-
домлення, або статті.

Висновок. Інформація в журналістиці – це не просто новини, 
а працюючі повідомлення, це новини, що увійшли в свідомість і 
вплинули на аудиторію в розрахованому автором напрямі. Жур-
налістика  – це прагматична, спонукальна інформація. Саме це 
робить її масовою. Об‘єктом якого виступають конкретні люди, 
їх групи і суспільство в цілому, а також їх взаємодія. Метою со-
ціальної журналістики є підтримання стабільності в суспільстві. 
Напрямок соціальної журналістики займається висвітленням со-
ціальних проблем, тобто тих, які пов’язані з протиріччями всере-
дині суспільства.
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РЕАЛІТІ-ШОУ В СУЧАСНОМУ ЖИТТІ

Анотація: Робота присвячена аналізу популярного телевізійно-
го феномену – реаліті-шоу, показано підхід до телевізійних реалі-
ті-проектів як цінного матеріалу для соціологічних досліджень, роз-
глянуто проблеми вивчення популярного та розважального жанру 
сучасного телебачення, його специфіка. 

Ключові клова: телевізійний жанр, реаліті-шоу, телебачення. 
Актуальність дослідження полягає в тому, що сьогодні телеві-

зійний простір заполонили шоу різних типів, а потрапити до них 
стало можливим майже для кожного пересічного громадянина. Тре-
ба лише мати високу самооцінку, здатність не зважати на критику і, 
можливо треба мати певний талант щоб бути цікавим глядачу.

Мета статті – визначити існуючі типи реаліті-шоу. 
Об’єкт нашого дослідження – реаліті-шоу як чинник впливу на 

сучасне життя. Поява в другій половині 20 століття нових техно-
логій спричинило становлення революційного жанру телебачення 
реаліті-шоу. Пік його розвитку на заході – 90-і рр., В нашій країні – 
середина 2000-х.

Новизна даного жанру, а також викликаний його появою гро-
мадський резонанс привертає дослідників. У той же час, жанр за-
лишається багато в чому не до кінця осмисленим.

«Реаліті-шоу – телевізійний жанр різновид розважальної теле-
візійної передачі та онлайн-трансляції. Сюжетом є показ дій гру-
пи людей у наближеній до життя обстановці» [3].

Станом на сьогоднішній день реаліт-телебачення пропонує 
програми і шоу, які стежать за життям, діями, вчинками і спілку-
ванням учасників. Спостереження за життям всіх героїв прохо-
дить в реальному часі. Відсутність сценарію також дуже важлива 
критерія, яка б поєднувала програму в жанр реаліті 

При перегляді реаліті-шоу ми можемо спостерігати за люди-
ною в незвичайних умовах та жорсткої конкуренції, розглядати 
особливості адаптації групи особистостей з різним фізичним, ін-
телектуальним, творчим потенціалом, порівнювати стратегії ви-
живання людей, вивчати моделі поведінки різних соціотипів [2].

Класифікуючи реаліті-шоу, вказують на такі окремі їх види:
• програми, підготовлені з використанням прихованої камери;
• аматорське відео з незапланованими сюжетами;
• документальне спостереження, що не порушує звичний 
плин життя; 
• ігрові шоу, в ході яких люди спеціально деякий час знахо-
дяться в замкнутому просторі під наглядом відеокамер [2].
Залежно від того, на чому грунтується розвиток дії в передачі 

поділяє реаліті-шоу на наступні групи:
• 1 група: програми, які експлуатують людські інстинкти і емо-
ції, побудовані за принципом «відносини – конкурс – вигнан-
ня». Це «Дом-2» (ТНТ) (Росія), «Екси» (Новий канал)(Україна). 
Метою є вміння вибудувати відносини з іншими персонажами 
протягом усього циклу передач 
• 2 група: реаліті-шоу, засновані на самореалізації учасників, 
наприклад, «Голод» (ТНТ) (Росія) та «Від пацанки до панянки» 
(Новий канал) (Україна). Ймовірність перемоги героя залежить 
не тільки і не стільки від його соціального чуття, скільки від 
його вмінь;
• 3 група: проекти, персонажі яких не живуть разом і не ізольо-
вані від суспільства. Мета передачі не в розвитку взаємин між 
ними, а саме у виявленні абсолютного переможця в своїй сфері 
«Битва екстрасенсів» (СТБ);
• 4 група: хроніки, де камера просто фіксує те, що відбувається 
в залежності від авторського задуму. Наприклад «Блондинка в 
шоколаді» (Муз-ТВ) (Росія) [7].
Реаліті-шоу – це окремий світ. Але цей формат не зводиться до 

якихось недоторканним стандартам. Їхня типологія є різна. На-
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приклад, футбол, олімпіада та й будь-які спортивні видовища, – це 
ж по суті те ж саме: ніхто не знає, чим закінчиться чи то гра, чи то 
якесь змагання.

Реаліті-телебачення дуже розвинене в США, Великій Британії, 
а відсоток реаліті-програм в мережі мовлення цих країн набагато 
вищий, ніж в Україні, проте в Україні також є багато гідних реалі-
ті-шоу. Одним з таких шоу є «Топ-модель по українські». Це шоу 
створено за форматом іспанського реаліті-шоу Supermodelo.

 У шоу перебуває група молодих конкурсанток з України, які 
змагаються один з одним, виконуючі різні завдання. Перемож-
ниця отримує титул нової української топ-моделі та підписанння 
контракту з модельним агентством. Це шоу транслюється на те-
леканалі «Новий Канал». Воно є дуже популярним серед молодих 
дівчат, жінок, а навіть і хлопців.

Новий Канал пропонує такі шоу, які відповідають принципам 
реаліті: «Від пацанки до панянки», «Ревізор», «Аферисти в сітях», 
«Половинки», «Екси» та інші. 

«Від пацанки до панянки»  – героїні проекту молоді дівчата, 
«пацанки», позбавлені батьківської любові, розуміння близьких, 
заручниці нещасливого оточення і способу життя. Кожна з них ро-
зуміє: далі так жити не можна і дуже хоче змінитися. Протягом 
декількох місяців на очах глядачів буде відбуватися сміливий со-
ціальний експеримент. День за днем професійні педагоги та пси-
хологи будуть ставити перед героїнями нові завдання. 

Кожне завдання – маленький крок на шляху до великої мети. 
Дівчата будуть заново дізнаватися себе, вчитися прощати, не боя-
тися довіритися, відкритися світові, полюбити його і себе.

«Ревізор»  – оригінальне українське телевізійне соціальне ре-
аліті-шоу виробництва Нового каналу. Знімальна група проекту 
разом із ведучим проводять перевірки готелів, ресторанів, супер-
маркетів, аквапарків, санаторіїв та інших точок сфери обслугову-
вання, щоб оцінити рівень сервісу.

«Аферисти в сітях» – суть телевізійного шоу полягає у тому, аби 
провести розслідування та викрити шахрайські схеми недоброчес-
них підприємців/діячів тощо. Проект займається саме інтернет-а-
ферами. Головна мета – застерегти глядачів від ситуацій, які трапля-
ються з героями. На цьому наголошують і в самому шоу: «Єдиною 
метою створення програми є засторога для глядачів, аби вони ніколи 

не попадали у пастки шахраїв». Протягом 6 сезонів ведуча не тільки 
виступала у ролі «жертви», але і сама ставала «шахрайкою» [6].

«Половинки» – романтичне реаліті-шоу, герої якого зазнають 
труднощів у пошуку партнера. Реаліті-шоу покликане показати, 
що невиліковний діагноз або життєва трагедія не ставлять хрест на 
повноцінному житті. Як стверджує директор творчого об’єднання 
Лора Мальцева: «Це унікальний проект як для Нового каналу, так 
і для українського телебачення в цілому. З такою інтонацією, у та-
кому ключі про таких людей ми в Україні говоримо вперше ».

«Екси» – За правилами проекту, 10 пар «колишніх» заселяються 
в будинок, щоб перевірити свої почуття. Для чистоти експеримен-
ту хлопці й дівчата житимуть окремо. Раз на тиждень вони прохо-
дять два індивідуальних і одне спільне випробування. На учасни-
ків чекають перевірки, які допоможуть розкрити їхні характери, 
ставлення одне до одного, найпотаємніші таємниці і справжні ба-
жання. В кінці кожного тижня одна пара вибуває. Пара, яка зможе 
пройти всі випробування і до кінця розбереться у своїх почуттях, 
перемагає в реаліті і отримує великий грошовий приз.

Проаналізувавши існуючу ситуацію щодо «засилля» реаліті-шоу 
на телебаченні, можна сказати, що вона є тільки початком нової 
повсякденної культури, яка відображає соціальний досвід життя 
на індустріальному та постіндустріальному етапах розвитку. Ре-
аліті-шоу не породжує власних сенсів. Воно лише імітує явище 
культури, спричиняючи появу «малокультурного» споживача. Ра-
зом із тим не можна називати такий феномен однозначно нега-
тив – ним. Він відображає рівень повсякденної культури нашого 
сучасника, показує людині її власне обличчя. А розуміння пробле-
ми здатне породити її рішення.
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ФОТОЖУРНАЛІСТИКА У XXI СТОЛІТТІ: 
ДОКАЗОВА ФУНКЦІЯ

Анотація: У роботі вивчається феномен фотожурналістики су-
часності. Увага приділена доказовій функції фото у медіа, як цен-
тральній для візуалізації контенту. 

Ключові слова: фотожурналістика, друковані медіа, фотографія
Актуальність. В наш час стрімко розвиваються мас-медіа та 

глядач потребує наглядного прикладу подій. Журналісти нерідко 
займаються розслідуванням аби пролити світло на подію та оп-
рилюднити інформацію. Для цього існує фото та відеозапис, який 
допомагає підкріпити правдивість тексту візуальним контентом. 
Мета фотожурналістики максимально швидко надавати інфор-
мацію про те, що відбувається на місці подій, роблячи фотографії 
в реальному часі. 

Мета публікації: визначити актуальність фотожурналістики з 
точки зору доказу.

З доступністю технологій кожен із нас може вести сторінку у 
соціальних мережах та викладати фото та відео, зокрема направ-
лені на поширення інформації. Наприклад: новинні пабліки, про-
фесійні сторінки журналістів та інше. У кожної сучасної людини 
є мобільний пристрій, він може знімати на нього та викладати до 
себе на сторінку події які є актуальні на цей час, навіть не займаю-
чись професійною журналістською діяльністю. Через це, за остан-
ні 10 років в інтернеті все частіше поширюються, так звані, «зли-
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ви» [1]. Через потрапляння в мережу особистих фото, неофіційним 
шляхом, у багатьох зірок шоу-бізу, політиків або просто відомих 
людей, нерідко погіршується репутація. Тому, для цього існують 
спеціальні закони, які дозволяють знімати у громадських місцях, 
а вже особисто тільки із дозволу людини [2].

 Фото є неабияким засобом спілкування між журналістом та 
читачем. Через цей спосіб можна передати повноту почуттів, які 
не можна переказати текстом. До того ж, багато хто без фото не 
може повірити у правдивість інформації, тому це сильно впливає 
на сприйняття та достовірність матеріалу. У XXI столітті людей 
інтригують загадки, романи та життя зірок шоу-бізнесу. Для цьо-
го існує напрямок у фотожурналістиці – папараці. Термін виник 
в Італії, який означає «надокучливий комар». Цим словом поча-
ли називати фотографів після виходу у 1960 році фільму «Солодке 
життя», де у головного героя був друг на ім’я Папараццо. Він був 
фотографом, який постійно надокучав зйомками. Робота папара-
ці звісно ж порушує закони академічної доброчесності, проте це 
ніколи їх не зупиняло. Тому ми маємо багато фото та відео доказів 
декотрих таємниць із життя відомих людей.

Випадок який стався з принцесою Діаною у 1997 році, коли через 
журналістські переслідування трапилася аварія, що призвела до за-
гибелі принцеси, призвів до того, що комісія Великобританії ввела 
новий етичний кодекс щодо роботи журналіста, в якому забороня-
лося переслідування та вторгнення у особисте життя людини.

З розвитком CGI технологій, багато хто підроблює фото та через 
це втрачається довіра до мас-медіа. Із застосуванням програми 
«Photoshop» можна зкорегувати фото до невпізнаваності. За сло-
вами Філіпа Лаба «Будь-який елемент фотографії можна поліпши-
ти, змінити чи додати. І що ще гірше: маніпулювання цифровим 
зображенням майже неможливо виявити» [3].

Справа фотожурналіста є досить небезпечною, бо після опублі-
кованих фото, які насправді не мали потрапити до мережі, можуть 
йти погрози та навіть вбивство. Це також стосується фотозйомки 
у гарячих точках. На передовій багато журналістів загинуло аби 
зловити вдалий кадр.

У нашому столітті гостро постає питання етики у журналісти-
ці. Багато експертів, зокрема журналісти BBC обговорюють тему 
професійного запалу та одержимістю своєю професією. Як каже 

Філіп Лаб у своїй статті: «Рішення про те, зробити знімок драма-
тичної події чи врятувати жертву, є проблемою морального, гума-
ністичного і юридичного характеру. Знову ж таки, фотожурналісти 
стверджують, що кожна ситуація вимагає ретельного розгляду. Але 
погодьтеся, є певні межі, коли цінність новини не повинна мати 
пріоритету над обов’язком надати першу медичну допомогу» [4].

Висновки. кожен журналіст повинен зрозуміти, що фото має ве-
ликий вплив на інформацію та свідомість. Роль фото-журналіста в 
цьому має бути посередницькою, бо наше завдання – це надавати 
чітку інформацію суспільству. На разі важко обходитися без не-
законно отриманих матеріалів, бо користувачі Інтернету завжди 
чекають гострих та цікавих новин. Потрібно знайти грань, яку не 
варто переступати та брати на себе особисту відповідальність, не 
руйнуючи життя інших людей. 
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чі інформації; описано, яким критеріям вони мають відповідати. 
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формаційні потреби.

Ключові слова: основні стандарти подачі інформації; професій-
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Актуальність полягає в тому, що з часів появи соціальних ме-
реж збільшилась кількість джерел інформації та спроб маніпулю-
вання нею. Тому потрібно «передивися» сталі стандарти подачі 
інформації, та прийняти нові, що будуть відповідати сучасним ін-
формаційним потребам.

Метою є вивчення і виділення основних стандартів подачі інформації. 
Будь-яка інформація, надана ЗМІ, повинна відповідати таким 

критеріям:
• оперативність – своєчасна передача конкретної інформації, 
оскільки вже зрозуміло, що пізня інформація є нецікавою та 
неактуальною;
• забезпечення точності інформації – переконайтеся, що жур-
налісти посилаються на конкретні, авторитетні джерела інфор-
мації;
• точність – цей стандарт сприймається як відповідь на жур-
налістські факти, представлені фактичним розповсюдженням 
даних;
• повна трансформація інформації  – використовується для 
позначення конкретного контексту інформації, що розгляда-
ється, якщо це можливо, і в більшості випадків під час відпові-
ді на такі питання:Що сталося? Хто це зробив? Коли? Як?;
• ясність – увесь матеріал повинен бути простим і зрозуміли 
для кожного повідомлення [1].

Однією з найважливіших якостей, якою повинен володіти жур-
наліст високого рівня, є чесність.

Однак це лише основа. Справжній журналіст, який цінує мо-
ральні цінності, повинен бути незалежним, справедливим, об’єк-
тивним, співчутливим і благородним. Такі журналісти працюва-
тимуть над підвищенням свого професійного рівня. 

Будь-які медіа чи медіа-корпорації, що відповідають рекламо-
давцям та акціонерам, або блогери зі своїми особистими переко-
наннями та пріоритетами – повинні проявляти вірність громадя-
нам. Вони мають прагнути поставити суспільний інтерес і правду 
вище власних інтересів чи припущень.

Зобов’язання перед громадянами – це непрямий договір з ау-
диторією та основа журналістської бізнес-моделі – журналістика, 
нада «без страху чи прихильності» [2], сприймається як більш цін-
на, ніж вміст з інших джерел інформації.

Прихильність до громадян також означає, що журналістика по-
винна прагнути представити репрезентативну картину складових 
груп у суспільстві. Ігнорування певних громадян призводить до 
позбавлення їхніх прав.

Теорія, що лежить в основі сучасної індустрії новин, була впев-
неністю, що авторитет формує широку та лояльну аудиторію, а 
економічний успіх – по черзі. У зв’язку з цим ділові люди в інфор-
маційній організації також повинні виховувати, а не використо-
вувати свою вірність аудиторії, випереджаючи інші міркування.

Технології можуть змінитися, але довіра – залишиться.
Незалежність – це надійність.
З одного боку, це означає, що ви не спокушаєтесь джерелами, 

не лякаєтесь владою чи не скомпрометовані власними інтереса-
ми. На більш глибокому рівні це говорить про незалежність духу 
та відкритість або інтелектуальну цікавість, яка допомагає журна-
лісту побачити, що виходить за межі його власного класу чи еко-
номічного статусу, раси, етнічної приналежності, релігії чи статі.

Журналістська незалежність, пишуть Б. Ковач і Т. Розенстіль, не 
є нейтралітетом. Хоча редакції та коментатори не є нейтральними, 
джерелом їх авторитету все ще є їхня точність, інтелектуальна чес-
ність та здатність інформувати, а не їхня відданість певній групі чи 
результату [3]. Проте в умовах нашої незалежності журналісти по-
винні уникати омани, пихатості, елітарності, ізоляції чи нігілізму.
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УКРАЇНОМОВНИЙ КОНТЕНТ

Анотація: у науковій розвідці увага приділена сучасному медій-
ному україномовному контенту. Акцентує увагу на необхідності ви-
робництва вітчизняного продукту українською мовою.

Ключові слова: контент, телебачення, медіа середовище.
Актуальність обраної теми полягає в тому, щоб вирішити кон-

флікт між двома мовами українською та російською. 
Мета: дослідити розвиток україномовного телебачення, проана-

лізувати як політики та закон вплинув на розвиток державної мови.
Предмет: структура української мови, погляди політиків, та зви-

чайних людей на нові закони, щодо контенту, роль рідної мови в житті.
Об’єкт: розвиток телеканалів та журналістів в Україні. «Якщо по-

рівнювати інтерес до мови, якою видана книжка, то зацікавленість 
аудиторії, україномовним контентом не лише збереглася з часів 
Майдану і початку війни, але й суттєво виросла. Водночас інтерес до 
російськомовної літератури дещо зменшився, скоротилася кількість 
тих, кому все одно. Проте без правильної політики у сфері дистрибу-
ції цей інтерес може втратити свою вирішальну роль.»

Український контент нині один з головних проблем суспільства 
та молоді. Якщо контент українського виробника-тоді він не завж-
ди україномовний. Українські блогери формують його у соціаль-
них мережах російською мовою. Усе для того щоб набрати більшу 
аудиторію та швидше стати популярними.
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13 жовтня набув чинності Закон України № 2054-VIII «Про вне-
сення змін до деяких законів України щодо мови аудіовізуальних 
(електронних) засобів масової інформації» [3].

Таким чином, з 13 жовтня телеканали повинні транслювати 75% 
загальної тривалості передач та/або фільмів державною мовою, у 
кожному проміжку часу між 07.00 та 18.00 і між 18.00 та 22.00.Для 
місцевого телебачення встановлюється квота на україномовний 
контент на рівні не менше 60%.

При цьому  фільми та передачі, трансляція яких допускається 
недержавною мовою відповідно до Закону, повинні мати субти-
три державною мовою. 

Але, під квоти не потрапляють передачі та фільми, виготовлені 
до 1 серпня 1991 року. Їх достатньо субтитрувати українською мо-
вою, тоді вони включаються в українську квоту.

За невиконання встановлених Законом квот на україномовний 
контент телерадіоорганізаціям загрожуватиме штраф у розмірі 5 
відсотків загальної суми ліцензійного збору ліцензії, виданої від-
повідно до ліцензії на мовлення.

Інформація про 75% української мови в законопроекті №5313 
не відповідає дійсності. Але чому? 

Очевидно, що законопроект допоможе створити ілюзію збіль-
шення частки української мови на телебаченні в рази, але фактич-
ні зміни будуть геть не такими суттєвими.

Необхідність закону, який припинить орієнтація українсько-
го телебачення на російський вектор й поверне на ТБ українську 
мову, є очевидною. Та законопроект №5313 лише частково вико-
нає цю функцію і скорше виглядає спробою відкласти або загаль-
мувати справжню українізацію телебачення.

Висновки. Україномовний контент він є, але не на всіх телека-
налах. Переклад телепередач з російської мови більшість людей не 
сприймає. Погодьтесь зі мною що ми звикли чути російську мову 
на телебаченні, шоу-програмах. Можливо, ми дійдемо до того рів-
ня коли на телебаченні буде лише державна мова.
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МУЗИЧНА ЖУРНАЛІСТИКА: СВІТОВИЙ ДОСВІД 
ТА РОЗВИТОК В УКРАЇНІ

Анотація. У статті на основі науково-теоретичного аналізу 
журналістикознавчих досліджень про музичну журналістику проа-
налізовано умови розвитку музичної журналістики в Україні і світі, 
формування її поняттєво-термінологічного апарату та обумовлен-
ня музичної критики, як окремого жанру журналістики. Установ-
лено, що історія музичної журналістики та музичної критики бере 
свій початок ще з виступів давніх філософів та їх трактатів, але 
тільки у XVIII столітті музична критика, як і музична журналіс-
тика оформилася як окремо-позиціонована сфера діяльності, музич-
но-критична думка і музична просвіта каналізовані за допомогою 
такого інструментарію як журналістика. Музична журналістика – 
це перш за все аналітика та критичні дослідження, провідник у світ 
мистецтва, а не світська хроніка та огляди новинок.

Ключові слова: музична журналістика, музична критика, со-
ціальні комунікації.

Про музику люди говорили завжди. Тому що музика – найспе-
цифічніший з видів мистецтва. Музика – вид мистецтва, що відо-
бражає дійсність у звукових художніх образах й активно впливає 
на психіку людини. 

Як пише дослідниця музичної журналістики і критики Т. А. Ку-
ришева: «... Музична критика існує стільки, скільки існує музика, 
оскільки ціннісний запит до явищ музичного мистецтва, що відо-
бражає художні потреби суспільства на різних етапах його істо-
ричного розвитку, був завжди» [1; 26].

Актуальність теми обумовлена важливістю музичної культу-
ри у сучасному світі. Починаючи з заснування таких масштабних 
музичних медіахолдингів, як «Billboard» та «Rolling Stone», музика 
стає не лише одним із провідних видів мистецтва, але й окремим 
жанром журналістикознавства.

Метою роботи є визначення особливостей музичної журналіс-
тики: її зародження, зарубіжний досвід та розвиток в Україні.

Так, дослідниця Т. Д. Орлова визначає музичну журналістику 
наступним чином: «Є підстави говорити про музичну журналісти-
ку у двоякому сенсі. В одних випадках – це все матеріали ЗМІ, які 
стосуються теми музики, в інших – специфічна форма літератур-
но-художньої критики» [3; 56].

Головне завдання музичної журналістики  – формування гро-
мадської думки. Воно досягається за допомогою декількох ос-
новних функцій, які виконує музична літературно-критична ді-
яльність: виховна, популяризуюча й регулююча.

Головним об’єктом уваги музичної журналістики є сучасний 
музичний процес. Різні складові музичного процесу – як творчі 
так і організаційні – є рівноцінними, оскільки висвітлення «ста-
ну справ» у всіх та окремих сферах повинні сприяти отриманню 
максимально повної та всебічної інформації. Тобто головна мета 
музичної журналістики – «пошук істини» у різних напрямах му-
зичної галузі та донесення цієї істини до громадської свідомості 
[4; 88-93].

Музична журналістика бере початок у класичній музичній кри-
тиці. До 1840-х років про музику повідомлялося в музичних жур-
налах, таких як німецькі «Allgemine musikalishe Zeitung» і «Neue 
Zeitschrift für Musik» або в звичайних новинних газетах, де музика 
не була центральною темою [6; 263]. Одним з найбільш впливових 
англійських музичних критиків XIX століття був Джеймс Девісон, 
який працював у британській газеті «The Times».

У літературних есе кінця ХІХ ст. проявляється така важлива 
складова музичної журналістики як публіцистичність.

Філософські трактати і теоретичні вчення стали передвісника-
ми появи матеріалів про музику, розрахованих на широку ауди-
торію. Музична журналістика починає формуватися вже відразу 
з появою друкованих видань: спочатку, звичайно, за кордоном, а 
після і в Україні.
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«Перші публікації про події в музичному світі з’явилися ще на ру-
бежі ХVIII-ХІХ ст.», – пише А. Е. Семенова. – «Головним майданчиком 
виходу публікацій про музику були газети, а також деякі з літератур-
но-художніх журналів. Були спроби випуску спеціалізованих видань 
про музику, але існування їх виявлялося недовгим» [5; 120-131].

З появою можливості публічного мовлення першими оратора-
ми стали самі музиканти. Композитори були першими літерато-
рами, які спробували на сторінках видань пояснити тонкощі му-
зичної теорії, сутність музики і конкретних композицій.

Інша передумова обумовлена безпосередньо структурою інфор-
маційних потреб суспільства, на основі яких формується система 
функцій журналістики – її громадські обов’язки. У їхньому числі 
на сучасному етапі є функція, яка визначається як культурно-фор-
муюча. Необхідність реалізації цієї функції стосовно до музично-
го сегменту суспільного життя також зумовлює формування осо-
бливої галузі журналістики. Потрібно відразу пояснити: музична 
критика виконувати цю функцію не може, оскільки її призначен-
ня пов’язано з розвитком музичної культури як процесу творення 
музичних моделей світу, і вона орієнтована на комунікації «осві-
чених». Бере на себе цю функцію саме музична журналістика.

У свою чергу музична критика – галузь музикознавства, що за-
ймається аналізом і оцінкою явищ музичної практики минулого і 
сучасності з певних естетичних позицій, виступаючи посередни-
ком між автором, виконавцем і слухачем [2].

В сучасній системі освіти України музична критика є навчаль-
ною дисципліною, що викладається на історико-теоретичних фа-
культетах вищих музичних навчальних закладів.

Музична критика є важливим інструментом аналізу та оціню-
вання музичного життя будь-якої країни. Вона служить регулято-
ром цінностей її музичної культури та впливає на хід музично-істо-
ричного процесу. Завдяки музичній критиці в культурі формується 
особливий інформаційний простір, що стає потужним засобом ма-
сового поширення інформації про музику і в котрому проявляють-
ся багатожанровість, багатотемність, багатоаспектність музичної 
критики. Цей процес є діалогом усередині культури, зверненим до 
масової свідомості, центром якої стає фактор оцінки. 

Спілкування діячів мистецтва з широким читачем часто відбу-
вається за допомогою ЗМІ. І в сучасній дійсності навколо деяких 

видань склалася слава акул музичного пера і законодавців музич-
ної моди. Це такі великі музичні видання як Rolling Stone і швид-
ко наздоганяє його Pitchfork з його скандально відомим «Ефектом 
Пітчфорка» [7]. Суть «ефекту» і сила впливу законодавців сучасної 
музичної журналістики полягає в тому, що іноді не зовсім об’єк-
тивна думка музичних критиків впливає на творчість виконавців 
сильніше, ніж безпосередньо самі виконавці.

Найбільшу «базу» музичних критиків у період XVIII ст. мала 
Франція. Після неї, осередками музичної критики стали такі євро-
пейські країни як Німеччина, Великобританія та Італія.

Висновки. У той час в Україні музична критика не мала знач-
ного розвитку, так як країна перебувала у складі Російської імпе-
рії. Тому письмових нотатків про музичну критику того часу, і тим 
паче українською мовою, ми не зможемо знайти навіть у архівах.

Але зараз музична критика розвивається в Україні з неймовір-
ною швидкістю, набуваючи все більшого професіоналізму з кож-
ною новою статтею.
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ФЕМІНІЗМ У СУЧАСНОМУ КІНО

Анотація. У статті розглядаються фільмування сучасних ас-
пектів фемінізму, порівнюються режисерські підходи до вирішення 
проблеми у хронологічному вимірі, окреслюються перспективні на-
прями кіновиробництва та його наукових досліджень.
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У сучасному світі фільми відіграють досить важливу роль. Нині 

такий вид дозвілля став не тільки розважальним, а й інформатив-
ним. Кінематографія, що висвітлює боротьбу за жіночі права, з’я-
вилась не так давно, бо раніше застарілі суспільні цінності та па-
тріархальний лад не визнавали навіть поняття «фемінізму». Зараз 
світ з кожним днем стає більш толерантним, тому теми гендер-
ного рівноправ’я можна зустріти скрізь, навіть у кінематографі. 
Отже – вони потребують ретельних досліджень.

Мета публікації – простежити, як сучасне кіно висвітлює про-
блеми жіночого буття у суспільстві.

Теоретичною базою нашої розвідки стали наступні праці: Г. 
Гаттінґ, Н. Фрейзер «Фемінізм, коли «включитися» означає «вклю-
читися за рахунок інших»»; В. Слюсар «Постмодерністський фемі-
нізм про детермінацію самореалізації особистості»; О. Кісь «Де-
фініції фемінізму»; Ч. Томас Филлипс, А. И. Антонов «Фемінізм і 
сім’я: історико-соціологічний аналіз» тощо.

Названі вчені розглянули фемінізм з різних поглядів, окрім кі-
нематографічного, тому ми обрали саме названий аспект. 

Популяризація феміністичних фільмів почалась не так і давно. 
У другій половині XX ст. стали з’являтись перші стрічки, які на-
магались репрезентувати жінку як окрему особистість. Так, у 1970 

році вийшов фільм під назвою «Ванда», який зняла режисерка Бар-
бара Лоден. Ця кінострічка вважається однією із перших за темою 
фемінізму і змогла охопити багато глядачів. Ідею подібних робіт 
перехопили – на широких екранах з’являлись нові фільми [7].

Нині жанр феміністичного кіно доволі популярний.У цій публі-
кації пропонуємо розглянути кінострічки останніх років, які змог-
ли набрати широку аудиторію та висвітлити проблеми, що стосу-
ються жіночих прав.

Розпочнемо з того, що у кожному суспільстві є свої «за» та «про-
ти». Фільми про фемінізм не обов’язково містять якісь пропаган-
дистські заклики підтримати жіночу стать. Приміром, драматич-
ний мінісеріал «Місис Америка» (2020) якраз навпаки – показує 
історію боротьби громадянської активістки Філліс Шлефлі проти 
феміністичного руху. Події серіалу розгортаються в 70-их роках 
у США, коли сенат вирішив внести поправки до конституції США 
про рівні права чоловіків та жінок. Це стає початком серйозного 
протистояння між жінками, які підтримують поправки, та тими, 
хто проти. Попри те, що серіал є ніби антифеміністичним, тут як-
раз можна побачити усі проблеми рівноправ’я і простежити, як 
триває боротьба за жіноче Я у суспільстві [4].

Одним із первинних джерел фемінізму вважається «суфра-
жизм» – рух за жіноче виборче право, який зародився в Англії на 
зламі ХІХ-XX ст. Фільм з однойменною назвою «Суфражистка» 
(2015) показує глядачам проблеми тогочасних жінок, які боро-
лись за свої політичні права, зокрема – право голосувати. Картина 
об’ємно демонструє патріархат у сучасному світі. Головна герої-
ня – дівчина із середнього класу, яка працює у пральні та терпить 
домагання начальника. Пізніше вона знаходить розуміння та за-
хист у русі суфражисток [6].

Часто у феміністичних кінострічках можна побачити, як вирі-
шуються проблеми сексизму та жіночої дискримінації. Така тема 
досить популярна серед режисерів, тому нині можна відшукати 
безліч фільмів, які зняті за подібними мотивами. Одним із таких є 
стрічка «Битва статей» (2017), що заснована на реальних подіях та 
розповідає історію тенісистки Біллі Джин Кінг, яку обурює різниця 
призового фонду тенісного турніру: для чоловіків він значно ви-
щий, ніж для жінок. Щоб довести, що жінка нічим не гірша за чо-
ловіка у тенісі, дівчина вступає у змагання з Боббі Ріггсом, котрий 
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прагне довести переваги чоловічого тенісу. Цей фільм підіймає не 
тільки феміністську тему, але й зачіпає питання ЛГБТ[1].

Ще однією кінострічкою, яка показує боротьбу за жіночі права у 
побудові кар’єри вважається фільм «За статевою ознакою» (2018), 
що є автобіографічним та розповідає історію життя феміністки, 
ікони стилю та судді Верховного суду США Рут Бейдер Гінзбург. 
Сюжет демонструє, як молода дівчина робить усе, щоб домогтись 
належного визнання у суспільстві, адже тільки через те, що вона 
жінка, ніхто не хотів брати її на роботу до юридичної компанії. На 
жаль, проблема гендерного нерівноправ’я й до сьогодні у деяких 
країнах є колосально актуальною, хоча сучасний світ й намагаєть-
ся бути більш толерантними [5].

З розвитком передових технологій на широких екранах почали 
з’являтись екранізації відомих романів. Фільм «Маленькі жінки» 
(2019) знятий за однойменним романом американської письмен-
ниці Луїзи Мей Елкотт. Події фільму розгортаються у часи Грома-
дянської війни у США. Через ідеологію тогочасного світу єдино 
вірною соціальною роллю жінки вважається заміжжя та материн-
ство. Головні героїні – чотири сестри, у яких є свої таланти та праг-
нення, що геть суперечать думці більшості. Кінострічка яскраво 
свідчить, як суспільний гніт може нищити людину як цільну осо-
бистість [3].

На останок хотілося б розглянути фільм, який торкається саме 
журналістської діяльності. Як не дивно, у цій сфері також є багато 
феміністичних упереджень. Стрічка «Скандал» (2019) показує сте-
реотипи просування жінки на вищі посади та її дискримінацію у 
царині популярності. Драма заснована на особистих історіях жур-
налісток телеканалу FoxNews, які зазнавали сексуальних домагань 
на роботі та подали в суд на засновника компанії Роджера Айлза. 
Їх боротьба поклала початок масштабній кампанії проти дома-
гань та дискримінації [2].

Отже, сучасне феміністичне кіно повною мірою висвітлює усі 
проблеми жіночого буття. Кінострічки торкаються таких соціаль-
них питань, як дискримінація за статевою ознакою, нав’язування 
маскулінних цінностей, суспільний гніт та сексизм. Усі ці пробле-
ми й досі лишаються актуальними та перспективними для науко-
вих досліджень.
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Анотація: Дотримання закону України «Про функціонування 
української мови як державної» в силу суспільно-політичної ситуації 
та історичних фактів є актуальним для медіа Луганської області. 
Тому в нашому дослідженні на прикладі регіонального видання «Віс-
ник Новоайдарщини» ми аналізуємо ступінь дотримання офіційних 
вимог до подання матеріалів у медіа. Важливість цього питання по-
лягає у залежності мовної політики видання з процесом національ-
ної самоідентифікації реципієнта. 

Ключові слова: закон України, мовна політика, регіональна пері-
одика, журналістські матеріли, Луганщина.

Засоби масової інформації, зважаючи на доступність, різноманіт-
тя форматів (друкована періодика, інтернет-видання, телебачення, 
радіо) мають великий вплив на суспільні процеси, адже розповсю-
дженням певних відомостей вони залучають реципієнта до інфор-
маційних відносин, під час яких формується його світоглядна пози-
ція, національна свідомість. Отже ЗМІ у будь-якій державі – це по-
тужний спосіб обміну думок, розповсюдження й пояснення ідей, ак-
цій і подій, це могутній вплив на громадськість [3]. Прикладом цього 
є відображення мовного питання між Україною та Росією, яке часто 
поставало останні десятиліття, закон України «Про функціонування 
української мови як державної», в якому йде мова про те, що засоби 
масової інформації повинні інформувати реципієнта саме держав-
ною мовою [4], якою, відповідно до статті 10 Конституції України є 
українська [2]. Проблема застосування цього закону для ЗМІ Луган-
щини полягає в тому, що на цій території переважно російськомов-
не населення, причиною чого стала тривала територіальна прина-
лежність до Російської імперії та активна русифікація українського 
населення протягом декількох століть. 

Актуальність нашого дослідження полягає у важливості при-
йняття закону України «Про функціонування української мови як 
державної», в якому регламентується й мова подання журналіст-
ських матеріалів, які в силу політичного та інформаційного тиску 
РФ на Україну були російськомовними, що заважало національній 
самоідентифікації українців. 

Мета розвідки – простежити дотримання закону про мову у ре-
гіональній періодиці Луганщині на прикладі видання «Вісник Но-
воайдарщини», тим самим визначивши його вплив на реципієнта.

Загальна кількість друкованих періодичних видань в Луган-
ській області складає 15 одиниць, кожна з яких висвітлює питан-
ня певного району або ж громади (після закону України про де-
централізацію сформувалися нові територіальні межі населених 
пунктів). Одне із видань, яке забезпечує інформування жителів 
Новоайдарського району є «Вісник Новоайдарщини». Воно кори-
стується попитом та авторитетом серед місцевих жителів та є у 
вільному доступні у форматі PDF на сайті Щастинської районної 
державної адміністрації. Така територіальна приналежність пояс-
нюється тим, що відповідно до закону України «Про децентраліза-
цію» було утворено Новоайдарську громаду, яка разом з Нижньо-
тепілвською, Станично-Луганською, Широківською, Щастинською 
громадами утворили Щастинський район. 

При аналізі доступних на сайті матеріалів ми з’ясували, що 
частка російськомовних журналістських матеріалів до прийняття 
закону України «Про функціонування української мови як дер-
жавної» складала 12,4%, у той час, як решта – 87,6% були написані 
українською мовою. Після прийняття закону про мову відсоток 
російськомовних матеріалів зменшився до 1%, але у 2020 році 
він сягнув відмітки у 21%, а у 2021 знову зменшилася до 13,1% [1]. 
Такі цифри свідчать про невизначеність редакції газети «Вісник 
Новоайдарщини» щодо мовної політики. Двомовність впливає на 
сприйняття реципієнтом новини, формування його лінгвістич-
ної свідомості та бачення на загальну мовну політику держави. 
Остання до початку війни на Донбасі мала невизначений вектор, 
адже державність української мови була зазначена лише в Кон-
ституції України, у той час як російська мова на підставі закону 
України «Про засади державної мовної політики» отримала статус 
регіональної мови. Така мовна політика не могла не відобрази-
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тися на медіа, які й до теперішнього часу (на прикладі видання 
«Вісник Новоайдарщини») не можуть визначитися з мовою жур-
налістських матеріалів, що призупиняє формування національної 
комунікативної свідомості жителів окремого регіону. 

Отже, проаналізувавши ступінь дотримання закону України 
«Про функціонування української мови як державної» у регіо-
нальному виданні «Вісник Новоайдарщини» можна зробити ви-
сновок, що матеріали й до теперішнього часу подаються двома 
мовами, що свідчить про невизначеність у сфері мовної політи-
ки інформування громадян. Відповідно до тексту законодавчого 
документу редакція має ще час для повноцінної трансформації 
в україномовне видання, але в реаліях сьогодення, мовних звич-
кок жителів Луганщини та суспільно-політичної ситуації видання 
не повинно містити російськомовних журналістських матеріалів. 
Адже саме вони є форматорами світогляду реципієнтів у процесі 
національної самоідентифікації. 
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Анотація. Дослідження присвячено поняттям дивергентного, 
конвергентного та латерального мислення та визначено взаємо-
зв’язок між дивергентним та латеральним мисленням. У роботі 
окреслено практичне застосування креативного мислення в івенто-
логії, що дозволяє формувати нові ідеї. В рамках даної роботи було 
розроблено ідею сценарію студентського івенту на основі методу 
латерального мислення.

Ключові слова: дивергентне мислення, латеральне мислення, ме-
тод провокації, патерни, креативна ідея.

Актуальність проблеми. Промоція нового товару, послуги чи 
події стали вирішальними перевагами конкурентної боротьби 
компаній на сучасному ринку комунікацій. Латеральне мислен-
ня відкриває нові можливості щодо створення інноваційних ідей 
для просування різних брендів та розкриває секрети креативного 
мислення.

Аналіз наукових досліджень. Огляд наукової літератури, яка 
присвячена цій тематиці, свідчить, що сьогодні дедалі більше 
дослідників із різних галузей звертаються до латерального мис-
лення як інструменту генерації ідей. Теоретичному обґрунтуван-
ню нових підходів до розуміння поняття латерального мислення 
та його ролі в сучасній системі ринку комунікацій сприяв аналіз 
основних положень теорії, викладених у працях Дж. Гілфорда, Е. 
Торренс, А. Джулера, Дулькіної А.В., Морозової І.Г., Беєр П., Берн-
стайна Д., проте особливості застосування креативних інструмен-
тів в івентологіїх не досліджувалось. 

Мета. Дослідження латерального мислення як інстументу по-
шуку креативного сценарію через використання концепції Е. Боно.
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Виклад основного матеріалу. У середині 1950-х років амери-
канський психолог Джой Пол Гілфорд відкрив два типи мислен-
ня  – дивергентне та конвергентне. Конвергентне мислення (від 
лат. convergere – «сходитися до центру») – це пошук єдиного, до-
бре відомого вирішення проблеми; цей тип мислення називають 
критичним або раціональним. Дивергентне мислення (від лат. 
divergere – «розходитися», «відхилятися») – це здатність генерува-
ти велику кількість різних, але однаково хороших рішень одного 
й того ж завдання. Дивергентне мислення за Д. Гілфордом є осно-
вою креативності.

У 1960-х роках психолог Едвард де Боно ввів термін “латеральне 
мислення” – метод нестандартного підходу до вирішення завдань, 
створення нових ідей, в основу якого закладено принцип реструк-
турування вже наявної інформації. 

Латеральне та дивергентне мислення часто використовують-
ся як синоніми, адже обидва методи мають на увазі нестандартні 
підходи та генерування рівноцінних ідей для вирішення завдань. 
На думку Едварда де Боно, дивергентне мислення є лише части-
ною процесу латерального мислення, яке пов’язане не лише з по-
родженням альтернатив, а й зі зміною патернів (систем), з перехо-
дом до нових і кращих патернів [1, стр. 218]. 

Мислити латерально означає мислити не за шаблоном, твор-
чо, “бачити з боку”. Під шаблонним мисленням мається на ува-
зі вертикальне, чи логічне, мислення. Як стверджує автор роботи 
“Психологія вирішення нестандартних задач” Сонін В.А: «Думати 
творчо – означає бажання та вміння розглядати інформацію, не 
розкладаючи її по поличках. Цей спосіб мислення змушує шука-
ти нові взаємини між новими всім фактами, не покладаючись на 
упереджені переконання» [5, стр. 109]. 

В основі більшості креативних практик, у тому числі латераль-
ного мислення, лежить метод провокації, метою якого є розгор-
тання вектору мислення з можливістю експериментувати, вихо-
дячи з усталених поведінкових рамок. З біологічної точки зору 
такі рамки, або шаблони, у людей виникають у результаті того, що 
нейронні мережі мозку постійно вкладають всю інформацію в па-
терни ( з англ. pattern – «зразок, шаблон; форма, модель; схема, 
діаграма»). Ці патерни, тобто наш досвід, полегшують щоденну 
роботу мозку, але ускладнюють вигадування нових рішень. Метод 

провокації дозволяє розірвати ці патерни та піти у світ креативу. 
Процес створення креативних ідей за допомогою латерального 

мислення складається з п’яти етапів, кожен з яких має свою мету 
та методику:

1. Фокусування на завданні: Едвард де Боно виділяє кілька 
способів фокусування, наприклад, області дії або мети; старт ла-
терального мислення варто починати з визначення потреби – ви-
бору мотиву чи бар’єра;

2. Генерація латерального розриву: після фокусування на 
завданні необхідно розширити патерни та піти в абстракцію за 
допомогою провокативних методик – створити унікальний світ;

3. Отримання відповідей: на цьому етапі важливо зрозуміти 
механізм вигаданого світу, задатися питанням “що це означає?”, 
аби зрозуміти його влаштування та процеси, що відбуваються в 
ньому;

4. Дослідження: після розуміння механізму світу треба вивчи-
ти його, провести процес дослідження за схемою “плюси, мінуси, 
що цікавого?”;

5. Встановлення зв’язку: після попереднього етапу необхідно 
встановити зв’язок та приземлити, на перший погляд, абсурдні рі-
шення; саме на цьому етапі генеруються нові креативні ідеї, зав-
дяки методам приземлення.

Таких методів дослідники виділяють п’ять: 
• дроблення – пошук нових сенсів за допомогою дроблення 
об’єкта;
• виняток – уявлення світу без об’єкта чи ситуації; 
• гіпербола – максимальне перебільшення об’єкта чи сенсу;
• порівняння  – подумати, на що схожий процес, об’єкт, 
персонаж тощо;
• літота – максимальне зменшення об’єкта чи сенсу.
• Латеральне мислення також оперує іншими інструментами 
створення креативних ідей (методами провокації), до яких 
відносять: 
• метод випадкового слова: обирається будь-яке слово і 
з’єднується з фокусом;
• метод від зворотного: основне завдання полягає в тому, аби 
перевернути звичний сенс на щось нестандартне для людського 
мозку; 
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• метод заперечення: необхідно додати заперечення до 
початкового фокусу; 
• метод перебільшення: завдання  – вийти за межі норми, 
перебільшивши будь-яку характеристику об’єкта; 
• метод спотворення: потрібно порушити звичний порядок 
речей, змінити послідовність дій чи роль учасників ситуації; 
• метод повітряного замку: процес полягає у припущенні, 
знаючи, що його неможливо досягти, варто керуватися фразою 
«Було б добре, якби...».
Процес створення креативних ідей можна дослідити на прикла-

ді розробки сценарію студентського івенту як важливої складової 
комунікації між здобувачами освіти. Для такого процесу був об-
раний метод латерального мислення. Спершу основним завдан-
ням було створення креативної команди та організація мозкового 
штурму з метою отримати якомога більше нових ідей, адже саме 
групова ситуація стимулює мозок до експериментів та нестан-
дартного бачення. Безпосередньо сам творчий процес розпочався 
з визначення мотиву та бар’єру – етап фокусування на завданні. 
Під час мозкового штурму команда використовувала шість інстру-
ментів латерального мислення (методів провокації): випадкове 
слово, від зворотного, заперечення, перебільшення, спотворення 
та повітряний замок. Завдяки цим прийомам студенти змогли зге-
нерувати латеральний розрив та запустити процес нешаблонного 
мислення. У результаті було створено 20 яскравих ідей за одну го-
дину роботи, серед яких було обрану одну найяскравішу, що була 
створена за допомогою метода провокації – “повітряний замок”. 

Висновки. Отже, проведене дослідження підтверджує, що лате-
ральне мислення  – це креативна методика, спрямована на пошук 
якомога більшої кількості альтернативних та творчих рішень. За 
допомогою методів провокації, інструментів для створення лате-
рального розриву, механізмів дослідження, пошуку нових смис-
лів та методів приземлення ідей така методика дає можливість 
експериментувати, розривати шаблонні уявлення та позбуватися 
усталених патернів, що в результаті приводить до нових та ефек-
тивних ідей, що й було продемонстровано на прикладі створення 
сценарію студентського івенту.

Тому перспективи подальшого вивчення заявленої теми вбача-
ємо у дослідженні використання латерального мислення як креа-

тивного інструменту в подієвій комунікації, зокрема для генера-
ції нових ідей для майбутніх івентів. 
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Сучасний діджиталізований інформаційний простір знахо-
диться на піку свого розвитку. Онлайнові видання шукають нові 
підходи до висвітлення інформації, використовують новітні ін-
струменти для створення контенту і розширюють тематику влас-
ного ресурсу. Бізнес-видання не є винятком. Журналісти присто-
совуються до таких умов і продукують якісні матеріали, які стосу-
ються сучасних трендів і явищ у масмедійному просторі. Одним із 
них є стартапи, які віднайшли свою нішу серед інших тем, і нині 
охоплюють все більше нових читачів.

Вивченням цієї теми лише починають займатися, тому кількість 
наукових розвідок не є численною. Частково проблему обґрунто-
вували у своїх працях такі дослідники: Л. Дудченко, Д. Крапивіна, 
Е. Лещинская. Діяльність сайтів бізнесової тематики мають низку 
питань, які потребують наукового обговорення.

Метою дослідження є виявлення специфіки висвітлення теми 
стартапів у діловому виданні.

Висновки. Таким чином, здійснивши аналіз матеріалів видання 
«Forbes Україна» можна засвідчити, що тема стартапів є популярною 
і висвітлюється доволі часто. Публікації про ці інноваційні проєкти 
виходять не менше п‘яти разів на місяць, що є хорошим показником 
і підтверджує той факт, що аудиторія зацікавлена у цій тематиці.

Подальші дослідження будуть зосереджені на вивченні особли-
востей відображення теми стартап підприємництва різними не-
спеціалізованими медіа.
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Анотація. У статті наведено тлумачення поняття «соціальна 
реклама», основні характеристики та функції соціальної реклами. 
Здійснено аналіз особливостей висвітлення екологічної теми в со-
ціальній рекламі XXI століття. Проаналізовано сучасні українські 
кейси та виявлено головні прикметні риси, які їм притаманні.
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український інформаційний простір, екологія, навколишнє середовище. 

Актуальність проблеми. На сьогодні стан навколишнього се-
редовища у світі оцінюється як незадовільний, а екологічну си-
туацію в Україні можна охарактеризувати як кризову. Створення 
ефективної соціальної реклами екологічної тематики нині широ-
ко та успішно практикується у всьому світі. Через те, що українське 
суспільство наразі перебуває під постійним впливом інтернет-ре-
сурсів та ЗМІ, то перегляд соціальної реклами може допомогти 
закцентувати їх увагу до екологічних проблем. Зокрема соціаль-
на реклама є формою суспільної рефлексії та володіє широкими 
можливостями поширення духовних, естетичних, моральних та 
соціальних цінностей. Цей окремий вид рекламної комунікації 
впливає не лише на свідомість однієї людини, а й на її оточення, 
яке теж буде змінюватись під позитивним впливом. 

Аналіз наукових досліджень. Активним вивченням цієї теми 
лише починають займатися, тому кількість наукових робіт не є 
дуже численною. Частково проблему обґрунтовували у своїх пра-
цях такі дослідники: Л. С. Селіверстова, І. М. Фірсова, М. О. Докто-
рович. Висвітлення екологічної тематики в українському інфор-
маційному просторі завдяки соціальним рекламам мають низку 
питань, які потребують наукового обговорення. 
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Метою дослідження є виявлення специфіки висвітлення еко-
логічної тематики в українському інформаційному просторі за 
допомогою соціальної реклами. 

Соціальна реклама – вид комунікації, орієнтований на залучен-
ня уваги до актуальних проблем суспільства і його моральних цін-
ностей. Цьому поняттю у всьому світі відповідають поняття неко-
мерційна реклама і суспільна реклама [3, c.  54].

Як зазначає Г. Ніколайшвілі у своїй книзі «Соціальна реклама: 
теорія і практика», соціальна реклама – це вид комунікації, орі-
єнтований на привернення уваги до актуальних проблем суспіль-
ства і його моральних цінностей, спрямований на актуалізацію 
проблем суспільства. Призначення її – гуманізація суспільства та 
формування його моральних цінностей. Місія соціальної рекла-
ми – зміна поведінкової моделі суспільства. 

Є. Ромат визначає соціальну рекламу як один із типів неко-
мерційної реклами, метою якої є формування певних психоло-
гічних установок, що сприяють досягненню суспільно значимих 
цілей на різних рівнях: від окремих соціальних груп до суспіль-
ства в цілому [2, c.  7-8].

Також хочу наголосити увагу на тому, що поняття «соціальної 
реклами» містить закон України «Про рекламу» у 1 статті: це «ін-
формація будь-якого виду, розповсюджена у будь-якій формі, яка 
спрямована на досягнення суспільно-корисних цілей, популяри-
зацію загальнолюдських цінностей і розповсюдження якої не має 
на меті отримання прибутку» [1].

Не викликає жодних сумнівів, що соціальна реклама виконує 
декілька важливих функцій у суспільному середовищі, а саме: 
інформаційну, просвітницьку, економічну, естетичну та соціаль-
но-регулятивну. Розгляньмо детальніше кожну з функцій.

Інформаційна функція привертає увагу до актуальних проблем 
суспільного життя, інформує громадян про наявність певної соці-
альної проблеми та зосереджує увагу на ній. 

Просвітницька функція спрямована на популяризацію певних 
суспільних цінностей, поясненням причин виникнення соціаль-
них проблем і водночас пропонуванням шляхів вирішення

Економічна функція дає змогу досягти економічно вигідні ре-
зультати для держави та суспільства. Оскільки усунення актуаль-
них проблем суспільного життя веде до добробуту держави, допо-

магає збільшувати надходження коштів, заощаджувати та навіть 
запобігати збиткам.

Естетична функція формує серед людей естетичні цінності та 
культурно-мистецький зміст. 

Соціально-регулятивна функція формує суспільну свідомість, 
тобто поведінкову модель суспільства стосовно певної соціальної 
проблеми, а також мотивує людей на виконання відповідальних 
дій. Головний наслідок реалізації цієї функції – це виконання кон-
кретного соціального завдання. 

Разом з тим соціальна реклама використовує той же набір засо-
бів, що й комерційна, а саме: зовнішня, телевізійна, поліграфічна, 
реклама у пресі й на радіо, а також реклама на транспорті й т.д. 
Зрештою, основною відмінністю соціальної реклами від комер-
ційної є ціль. Адже саме соціальна реклама ніколи не переслідує 
мети досягнення прямого економічного прибутку на відміну від 
комерційної. Саме цей вид реклами не несе жодного прибутку 
тим, хто знімає або ж поширює її.

Соціальна реклама фокусує увагу суспільства на глобальних 
проблемах, наприклад, таких як сексизм, водіння в нетверезому 
стані, расизм, ейджизм, ВІЛ, СНІД, надмірне вживання нарко-
тичних речовин та алкоголю, нетолерантне ставлення до інших, 
насилля в сім’ї та багато-багато інших. Однак у рамках своєї нау-
кової роботи я хочу детальніше поговорити саме про висвітлення 
екологічної тематики в українських соціальних рекламах.

В Україні запускають й поширюють соціальну рекламу про за-
хист навколишнього середовища досить активно, адже ми може-
мо її побачити та почути в багатьох місцях: телебачення, радіо, 
інтернет чи білборди на вулицях.

Якнайперше хочу зазначити, про міжнародні організації, які 
мають представництва в Україні. Замість того, щоб взяти вже го-
тові макети західного рекламного агентства для розповсюдження 
соціальної реклами на теренах нашої країни, перекласти їх україн-
ською мовою з англійської, розмістити на білборді у центрі міста, 
поставити галочку і відзвітувати в головному офісі, поводить себе 
кардинально інакше. Вони локалізують соціальні реклами, урахо-
вуючи особливості українського суспільства та показуючи пробле-
му очима України за допомогою українських рекламних агентств, 
а також активно висвітлюють проблеми притаманні саме нашій 
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території. Таким прикладом може слугувати представництво ООН 
в Україні, «WWF-Україна» та інші організації. 

Іншим прикладом вдалою соціальної реклами на екологічну 
тематику є ролик, який був опублікований у жовтні 2020 року на 
офіційному ютубканалі Львівської міської ради [5].

Спалювання сухої трави – це розповсюджена причина виник-
нення пожеж в екосистемах. На жаль, цей осінній ритуал активно 
користується попитом і щороку стаються сотні пожеж на території 
України. Людям неважливо, що ця діяльність заборонено законом 
та передбачає штраф. 

У цьому анімаційному відео відома українська реперка, Alyona 
Alyona, розказує усім відомий вірш Володимира Сосюри «Любіть 
Україну». Наприкінці вона розповідає, як по-іншому можна при-
брати суху траву та не нашкодити екології та нагадує про альтерна-
тивний метод – компостування. У відеороботі акцентується увага як 
шкодить спалювання сухого листя та трави довкіллю та здоров’ю лю-
дей, а також на штрафи, які передбачені законодавством України. 

Дуже легко зчитується меседж: «любиш Україну – не пали суху 
траву, а компостуй!». Ролик виглядає дуже якісно, стильно, сучас-
но, присутні яскраві кольори та українська тематика. Завдяки ані-
мації дії на екрані дуже динамічні. Неодноманітність форми по-
дачі допомагає глядачеві легше засвоювати інформацію. Хотіла 
зауважити, що дуже цікавий хід – це залучити відому українську 
реперку. Використання селебрітіс у рекламі здатне сформувати 
ефективну комунікацію з цільовою аудиторією, наслідком чого 
стане максимальне емоціонування. 

У рекламі порушено проблему та конкретно надано план дій 
для її вирішення. Саме тому я впевнено можу стверджувати, що це 
якісна соціальна реклама. Цей кейс – це яскравий приклад успіш-
ної співпраці управління екології та природних ресурсів ЛМР та 
рекламної агенції «And Action».

Наступний кейс – це ролик молодих українських режисерів, який пе-
реміг на 8-му міжнародному фестивалі соціальної реклами «Molodiya 
Festival’19» в номінації «Zero Waste». Цей фестиваль має на меті якіс-
ний розвиток та популяризацію української соціальної реклами [4].

Цей відеоролик також є прикладом чудової соціальної реклами на 
екотематику. Поставлена проблема – надмірне використання одно-
разового посуду, виделок, стаканчиків тощо, там, де їх можна замі-

нити багаторазовими. Рішення – заклик відмовитись від одноразо-
вого пластику і використовувати екологічні альтернативи. Усе про-
сто – відмовитися від «зручного» і дуже некорисного у всіх проявах 
одноразового пластику, що застосовується у щоденному побуті.

На щастя, сьогодні в Україні збільшилась частка екологічної інфор-
мації та соціальної реклами природоохоронного спрямування, яка 
активно поширюється різноманітними засобами масової інформації. 

Висновки. Соціальна реклама – це один із найкращих способів 
нагадати суспільству, що захист навколишнього середовища – це 
надзвичайно важливо. На жаль, про те, що Земля – це наш спіль-
ний дім і всі повинні постійно дбати про нашу планету, люди часто 
забувають. Необхідно пам’ятати, що соціальна реклама націлена 
не просто на привернення уваги до екологічної ситуації в країні 
та світі, a й повинна надавати конкретні варіанти вирішення i за-
кликати до їх практичного втілення. Екологічна соціальна рекла-
ма в Україні не завжди досягає рівня закордонних кампаній, але 
можна спостерігати активний розвиток у цій сфері, про що свід-
чать справді креативні та цікаві українські кейси. В Україні ство-
рюється потужна та пронизлива соціальна реклама, яка здатна 
зацікавити людей замислитись над темою екології та надає варі-
анти вирішення екологічних проблем. Подальші дослідження бу-
дуть зосереджені на вивченні особливостей розробки соціальних 
реклам в Україні, а також будуть спрямовані на розробку механіз-
мів усунення причин, які стоять на заваді розвитку соціальної ре-
клами на екологічну тематику в Україні.
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ТЕОРЕТИЧНІ ЗАСАДИ ТА ПРАКТИЧНІ ПІДХОДИ 
ДО КОНВЕРГЕНЦІЇ В ЖУРНАЛІСТИЦІ

Анотація. Проведено дослідження основних засад, що здійсню-
ють вплив на трансформацію засобів масової інформації, яка є ре-
зультатом конвергенції в журналістиці. 

Ключові слова: інтернет, конвергентна журналістика, кон-
тент, новітні медіа, мультимедіа.

Вступ. Феномен конвергенції ЗМІ сьогодні є предметом дослі-
дження багатьох вітчизняних та світових науковців, які працюють 
в області масової комунікації. Особливо варто виділити наступних 
авторів: В. В. Різун, Б. В. Потятиник, С. В. Демченко, О. Л. Вартанова, 
Лін Горман, Девіда Маклін та ін. Грунтовно аналізується визначена 
проблематика в блогах Дітмара Шантіна, Фернандо Саман’єго, а 
так само на www.editorsweblog.org, www.onlinejournalismblog.com 
та ін., що дає можливість говорити об актуальності обраної теми.

Метою дослідження є аналіз процесу конвергенції ЗМІ.
Об’єктом дослідження виступають новітні медіа як нова плат-

форма формування мультимедійного контенту.
Розвиток всесвітньої мережі Інтернет призвів до кардинальних 

змін в інформаційному суспільстві, в способах подачі, поширен-
ня та обробки інформаційного продукту. Звичні для нас тексти 
під впливом дигіталізаціі, як сучасного феномену в інформацій-
ній сфері, поступово переходять в цифровий простір, тим самим 
стаючи мережевим надбанням. У поняття «дигіталізація» (англ. 
digitalisation) вкладається процес переходу традиційних змістів 
будь-яких засобів масової інформації та комунікації, що репре-
зентуються в текстових, графічних, аудіо- та відео-форматах в 

продукт цифрового простору. За словами дослідників сучасного 
інформаційного простору, такий перехід у кардинально інший ін-
формаційний вимір сприяє розвитку сфери впливу засобів масо-
вої інформації. Такі стримуючі фактори, як «час, необхідний для 
публікації, відповідні фінансові витрати, географічні меді розпов-
сюдження газет і деякі інші, можуть бути подолані за допомогою 
нових інформаційно-комунікаційних технологій» [1]. На сьогодні 
науковці виділяють кілька основних та суттєвих віх у розвитку за-
собів масової інформації, що дозволяє їм задовольнити потреби 
споживача інформаційного продукту, а саме: глобалізація, кон-
гломерація, демасовізація та конвергенція. 

Глобалізація ЗМІ – це стирання будь-яких просторових обме-
жень та кордонів у процесі поширення інформації за допомогою 
дітищ технологічного розвитку інформаційної сфери – супутни-
ковий зв’язок, комп’ютерні мережі, цифрове кодування двійко-
вим кодом текстів, звуків, зображень тощо. Глобалізація, як яви-
ще, неминуче призведе до розширення інформаційних кордонів 
та створить сприятливі умови для нових підходів у створенні, по-
ширення та обміну інформацією. 

Наступною віхою розвитку є конгломерація медіа – процес, що 
характеризується своєрідною монополізацією ЗМІ, хоч і не в гло-
бальному розумінні; процес, що має на меті придбання і об’єднання 
кількох каналів комунікації в руках одного або кількох власників. 
Для останніх це про прибуток, адже спродукований ними інформа-
ційний продукт отримує відразу кілька шляхів для свого розповсю-
дження, тим самим веде до збільшення кількості та розширення ці-
льової аудиторії споживачів цього інформаційного продукту. 

Ще однією відмінною рисою визначається демасовіщація ЗМІ, 
яка дещо йде в розріз з конгломерацією, і якщо остання націлена 
на розширення цільової аудиторії, то демасовізація, навпаки, веде 
до звуження цільової аудиторії, об’єднаної схожими запитами та 
підходами до пошуку та обробки інформації. Технічний прогрес 
дає користувачеві масу способів для отримання інформаційного 
продукту і саме за принципами пошуку та обробки інформації, за 
переважаючими джерелами комунікації, тож вони об’єднуються в 
певні цільові групи, на що і націлений процес демасовізаціі ЗМІ. 

Для нашого дослідження принципово важливу роль відіграє 
процес конвергенції засобів масової інформації, в якій стираються 
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умовні та жанрові межі інформаційного продукту, а жанрова кла-
сифікація існуючих ЗМІ не може бути однозначною через об’єд-
нання їх в новий вид – Інтернет-ЗМІ. Розвиток світової журналіс-
тики, її перехід на нові платформи для поширення контенту по-
казав нагальну необхідність для пристосування традиційних ЗМІ 
до нових реалій, для втримання своєї аудиторії та принциповим у 
питанні виживання в інформаційному просторі. Д. Шантін, дирек-
тор школи мультимедійної журналістики IFRA Newsplex, зазначає: 
«Деякі видавці все ще вважають, що ідея інтегрованого виробни-
цтва новин до них не відноситься, але, мені здається, у них будуть 
великі проблеми. Рано чи пізно аудиторія піде туди, де вона зможе 
отримати те, що їй потрібно. Рано чи пізно тиражі впадуть. Менше 
реклами, скорочення штату, низька якість продукту. Потім цим ви-
данням знадобляться гроші, і вони неминуче помруть» [5].

Конвергетність ЗМІ зумовлена певними нововведеннями, які 
сприятливо впливають на розвиток медіа-сфери: 

• створенням мультимедійного контенту
• формуванням так званих “нових медіа”, що виникають під 
впливом появи кардинально інших каналів комуніації 
• переосмисленням поняття “зміст ЗМІ”. 
Такі суттєві зміни в роботі медіа почались в другій половині 

ХХ століття. Цей період характеризується неабияким стрибком у 
розвитку технологій, що дозволило традиційним засобам масо-
вої інформації по-новому подавати свій інформаційний контент, 
а саме “приправляти” його відеомонтажем, анімацією, якісними 
фото-матеріалами тощо. Варто відмітити, що такі можливості да-
ють змогу та ресурси для реалізації будь-яких ідей, що спрямова-
ні на якість контенту, його наповненість, оформлення, залучен-
ня уваги цільової аудиторії тощо. Для прикладу, норвезька газета 
«Dagbladet», використовуючи сучасні технології, змогла інтегру-
вати свій інформаційний продукт та розміщувати його на ігро-
вій платформі PSP (PlayStation Portable), що дозволило залучити 
юних читачів, комбінуючи новини з розважальними елементами. 
PSP дозволяє користувачеві обрати бажаний шлях для проведен-
ня вільного часу – гра в відеоігри чи ознайомлення з новинами у 
країні та світі. Всесвітньовідоме інформаційне агентство Reuters 
змогло об’єжнати свій інформаційних продукт із грою Second Life, 
де для персонажів гри створюються заголовки новин. 

Мультимедійність стала однією з найпопулярніших тенденцій 
взаємодії традиційних засобів масової інформації зі своєю цільо-
вою аудиторією для створення нового інформаційного суспіль-
ства. Поняття такого явища як “мультимедійність” інтерпретує 
не один науковець, і вони наводять дещо різні дефініції мульти-
медійності, хоча в основі кожного з них лежить взаємодія та си-
мбіоз різноманітних технологічних пристроїв з комп’ютером 
для створення якісно нового інформаційного продукту, здатного 
задовольнити потреби споживачів інформації. Одні дослідники 
впевнені, що мультимедійність – це “інтеграція двох або більше 
комунікаційних засобів і каналів з комп’ютером”[1] і це визначен-
ня прослідковується в усіх їх наукових працях. Інші ж дослідники 
цієї ж розвідки розуміють під цим явищем одночасну передачу 
інформації кількома каналами комунікації [3]. Тож, узагальнюю-
чи, ми можемо зробити висновок, що мультимедіа можна розгля-
дати як нову єдину інформаційну систему, яка базується відразу 
на кількох унікальних типологічних особливостях традиційних 
засобів масової інформації, що дозволяє генерувати контент без 
розмежування за стилями, жанрами тощо. 

Термін “нові медіа” з’являється в результаті появи цифрових, 
комп’ютерних, інформаційних, мережевих технологій і комуніка-
цій наприкінці ХХ століття, що стало результатом технологічно-
го прориву середини ХХ століття. Під ним розуміється «будь-яка 
медіапродукція, що є інтерактивною, і поширюється цифровими 
методами» [1]. Тож, основними відмінностями між традиційни-
ми засобами масової інформації та комунікації та новими, що і 
визначають їх самоідентифікацію та приналежність до кожного 
окремого виду є доступність та способи отримання інформацій-
ного продукту кінцевим споживачем. 

Аналізуючи визначення, доходимо висновку, що інтерактив-
ність є основною відмінністю для “нових медіа”. Розвиток Інтер-
нету та його залучення до створення та поширення інформаційно-
го продукту сприятливо впливає на становлення “нових медіа”, на 
їх здатність до генерування контенту з ознаками відразу кількох 
традиційних ЗМІ. Всесвітня мережа Інтернет продемонструвала 
значний вплив на модель комунікації, яка з формату “один – бага-
тьом” трансформувалась у “багато – багатьом”; цей самий процес 
і відбувся у нових медіа у процесі комунікації з суспільством. Він 



110 111

СУЧАСНА НАУКА: КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ 
ХХІ СТОЛІТТЯ

СЕКЦІЯ 2
МОВА МЕДІА

Кросбі в роботі «Що таке нові медіа?» виділяє три типи комуніка-
цій в медіа:

- міжперсональні медіа – це тип «один – одному»,
- мас-медіа – це «один – багатьом»,
- «нові медіа» – це тип «багато – багатьом», що повністю відо-

бражає концепцію Інтернет-простору (нового інформаційного 
поля) [2].

Сучасність демонструє поступову підміну понять “зміст” на 
“контент” у медіа-середовищі,що можна спостерігати і в даній ро-
боті. Медіаіндустрія визначає поняття “контент” (англ. content – 
“зміст”) як дані, текст, звук, зорові образи або комбінація муль-
тимедійних даних, представлених в аналоговому або цифровому 
форматі на різноманітних носіях, таких, як папір, мікрофільм, 
магнітні або оптичні запам’ятовуючі пристрої .[1] Контент генеру-
ється за допомогою відразу кількох форматів для подачі інформа-
ції, тож це дозволяє йому бути мультимодальним та задовольняти 
інформаційні потреби кінцевого споживача саме в такому вигля-
ді, який він обрав для себе як найбільш прийнятний для ознайом-
лення. Контент сьогодні поширюється за принципом трансмедій-
ної розповіді.

Під терміном трансмедіа, або крос-медіа, мається на увазі реа-
лізація контенту на основі мультимедійної платформи конверго-
ваних ЗМІ в сукупності генеруючих зміст, який неможливо було б 
донести до аудиторії за допомогою кожного ЗМІ окремо [4].

Висновки. Підсумовуючи наше дослідження, можна робити ви-
сновки про суттєві зміни не тільки в системі засобів масової ін-
формації, а й в процесі побудови взаємин між існуючими техно-
логіями та медіа-простором. Конвергенція, як явище, призвела до 
необхідності продукування якісно нового контенту, який містить в 
собі характерні риси відразу кількох традиційних засобів масової 
інформації, до створення “нових медіа”, які не пристосовуються 
до реалій сьогодення, а диктують їх, працюючи зі своєю цільовою 
аудиторією та з задоволенням її потреб за допомогою трансфор-
мованого інформаційного продукту. Реалізація ідеї конвергенції 
ЗМІ як важливого кроку до виживання їх на фоні розвитку соці-
альних мереж має на меті також і створення нової системи у про-
цесі генерування інформаційного продукту, де в основу покладе-
на ідея створення конвергентної редакції. 
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Україна зобов’язалась до виконання ключових міжнародних 
принципів щодо забезпечення ґендерної рівності, тому ключовою 
проблемою лишається переналаштування рефлексії українського 
народу та формування толерантного світосприйняття новонарод-
жених громадян. Підписана у 2014 році Угода про Асоціацію між 
Україною та ЄС зобов’язує до гарантування рівних можливостей 
для жінок та чоловіків у сферах працевлаштування, освіти, нав-
чання, економіки, у суспільстві та прийнятті рішень.

Оскільки сучасний світ трансформується, формуючи нове, ди-
намічне, культурно стабільне середовище, що спричиняє зсув тра-
диційно установлених ролей чоловіка та жінки, наслідком цього 
процесу є розширення початкового поняття «ґендер» та перефор-
матування уявлення про жінку як соціальний суб`єкт. Тому питан-
ня ґендерної толерантності, самоідентифікації та ґендерної не-
рівності, як наслідок – відсторонення від модернізації ролі жінки 
та чоловіка у суспільстві, є надзвичайно актуальним.

Метою дослідження постало визначення ролі ЗМІ у формації 
соціальних норм і культурних цінностей, зокрема уявлення про 
гендерну ідентичність і гендерні ролі серед молоді. А також ви-
значення передових ЗМІ, що толерують сексизм, об’єктивацію та 
стереотипізацію чоловіка та жінки.

Професійні медійники мають дотримуватися законів України 

і приписів журналістської етики. Конституція України гарантує 
рівні права усім своїм громадянам і громадянкам, про це, зокрема 
йдеться у Законі України «Про забезпечення рівних прав і мож-
ливостей жінок і чоловіків». Стаття 21-1 стосується норм і правил 
висвітлення жінок і чоловіків у засобах масової інформації. Наго-
лошується, що ЗМІ мають сприяти «недопущенню дискримінації 
за ознакою статі та насильства за ознакою статі» [1]. Кодекс ети-
ки українського журналіста у статті 15 проголошує, що «ніхто не 
може бути дискримінований через свої стать, мову, расу, релігію, 
національне, регіональне чи соціальне походження або політич-
ні уподобання» [1. c. 18]. Це правові орієнтири для роботи сучас-
них журналістів/журналісток. На нашу думку, важливим завдан-
ня сучасної журналістської освіти в Україні є сприяння тому, що 
українські медіа могли наблизитися до європейських стандартів. 
Такими вважаємо ті, які сприяють розвитку демократичного су-
спільства на засадах толерантності, гендерної рівності і взаємопо-
ваги. Розуміння цих базових цінностей має закладатися у дитин-
стві і формуватися у цілісну світоглядну систему під час навчання 
у школі і вищому навчальному закладі. Майбутнім журналістам 
слід не просто розуміти сутність понять «ґендер», «ґендерні сте-
реотипи», «ґендерна толерантність» тощо. Гендерночутлива жур-
налістика має стати для них не просто зрозумілим терміном, який 
позначає здатність журналіста/журналістки «сприймати, усвідом-
лювати, реагувати на прояви сексизму, ґендерної дискримінації» 
[1. c. 23], а системою конкретних навичок і вмінь із застосування 
знань про специфіку висвітлення ґендерної проблематики у засо-
бах масової інформації, тобто фаховою компетентністю. Цим зу-
мовлена актуальність нашої роботи. 

У нашому науковому дослідженні мікрогрупа, а саме 38 рес-
пондентів, була сформована у межах Інституту журналістики Ки-
ївського університету ім. Бориса Грінченка. Респондентами були 
особи, у переважній більшості жінки (34 особи), 24 людини віком 
від 18 до 21 року, 8 осіб – 16-18 років, 4 – 21-25 років та 2 респон-
денти віком 30+. 

Під час проведення дослідження було дотримано усіх вимог 
конфіденційності, оскільки питання були відкритими та торкали-
ся особистих уподобань та персональної позиції стосовно гендер-
ночутливої теми.
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Метою опитування було визначення значущості засобів масо-
вої інформації при формуванні та стереотипізації гендерних ро-
лей, окреслення передових каналів впливу на формацію думок та 
позицій молодих людей стосовно гендерної тематики. 

Опитування проводилося у дистанційному режимі письмово. 
Дослідження проводилось протягом січня 2021 року.

92,1% опитуваних визнають вплив медіаресурсів на форму-
вання гендерних стереотипів і їхніх уявлень про гендерні ролі у 
суспільстві.

Однак наразі постає питання, які саме засоби масової інформації 
є найвпливовішими у встановлені світосприйняття та гендерних 
ролей серед українців. За даними Київського міжнародного інсти-
туту соціології, що були надані на замовлення громадської медіа-
організації “Детектор медіа” станом на березень 2018 року 85,7 % 
українців отримували інформацію про стан справ в Україні та світі 
саме за допомогою українського телебачення [2]. Зазначений від-
соток частково підтвердили результати проведеного опитування, 
адже 44,7% респондентів визначили телебачення одним із впли-
вових ЗМІ, однак лідерами впливу респонденти зазначили інтер-
нет-ресурси та соціальні мережі, 86,8% та 81,6% відповідно. Але це 
цілком зрозуміло, оскільки ми опитували молодших за віком рес-
пондентів, які користуються насамперед електронними ЗМІ.

Важливим аспектом, що підтверджує вплив телебачення, постали 
власні спостереження респондентів щодо трансльованого контенту. 
Як свідчать відповіді респондентів, українське телебачення продов-
жує нав’язувати гендерні стереотипи і упередження через продукти 
(шоу, серіали, передачі), які приваблюють широку аудиторію.

Висновки. Можемо припустити, що проблема гендерної стере-
отипізації у мас-медіа залишиться ще надовго актуальною і по-
требуватиме активного втручання громадськості. Гендерна стере-
отипізація досі присутня в українських масмедіа попри існування 
вагомих медіапроєктів та кампаній проти сексизму. Як відзначила 
американська медіадослідниця Д. Л.Мерскін, «значення ЗМІ тран-
сформувалося у сховище культурних знань, вони стають частиною 
загального контексту і беруть участь у створенні сенсів та форма-
ції світосприйняття» [3]. Тому, роль ЗМІ у формації сучасних на-
строїв та гендерної культури не варто недооцінювати і продовжу-
вати досліджувати гендерну проблематику українських масмедіа. 
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Актуальність теми пояснюється необхідністю вивчення те-
матики журналістських матеріалів, які побутують у сучасному ін-
формаційному полі України. Тематичне розмаїття якісних медіа є 
важливим, оскільки сприяє формуванню порядку денного. Деякі 
теми можуть впливати на аудиторію, формуючи її смаки, та під-
вищувати рівень її залучення до вирішення сучасних проблем. 

Мета розвідки – виокремити актуальні теми медійних мате-
ріалів, уміщених на інформаційному ресурсі «НВ» – реалізується 
за допомогою методів спостереження, опису, елементів кількіс-
ного і порівняльного аналізу.

Основним об’єктом нашого дослідження є новинний сайт 
NV.UA, який входить до незалежного медіахолдингу НВ. 

Серед жанрів, яким надає перевагу даний інформаційний ре-
сурс, найбільшим попитом користуються авторські колонки, ана-
літичні матеріали, журналістські розслідування та подкасти. Ми 
зупинили свою увагу на вивченні тематики останніх.

Подкаст  – збірка серійних аудіофайлів в основному на одну 
тему або з однією метою. Цей жанр містить у собі матеріали, які 
можуть стосуватися тем економіки, політики, розважального кон-
тенту, науки або просто нести у собі новинно-фактологічний зміст. 
Прослуховування подкастів є досить зручним, адже на відміну від 
радіо, у якому є етери, подкаст можна слухати у будь-який час, а не 
тільки в певні ефірні години. Не менш зручними у користуванні 

подкасти виявляються у тому, що їх можна слухати не маючи до-
ступу до мережі Інтернет, при умові їх попереднього завантажен-
ня на свій пристрій [1].

Платформа «НВ Подкасти» створена за підтримки Відділу пре-
си, освіти та культури Посольства США в Україні та має на меті по-
ширення культури споживання інформації у форматі подкастів в 
Україні. Розділ «подкасти» на сайті «НВ» поділений на рубрики: 
новини, суспільство, історія, технології, мода, політика, подорожі, 
література, здоров’я, спорт, економіка, освіта, музика, діти, психо-
логія, культура, наука, їжа [2]. Користувачі сайту мають змогу про-
слухати подкасти 61 автора та ведучого, серед яких є відомі пись-
менники, радіо- і телеведучі та журналісти. 

Ми проаналізували подкасти інформаційного ресурсу «НВ» за 
перше півріччя 2021 року і пропонуємо огляд тематичного розма-
їття журналістських матеріалів.

У січні 2021 року на даній інформаційній платформі перева-
жали новинні, літературні та історичні подкасти. Серед подкастів 
на новинні теми найбільша кількість випусків належить подкасту 
«Що відбувається» від Радіо НВ, який оперативно і доступно пере-
дає новини з усього світу. Літературні подкасти у січні представ-
ляв подкаст Української правда «Ранкова доза», який презентував 
думки сучасних літераторів про класичні та арт-хаусні літературні 
твори. Найбільше епізодів за перший місяць зимового кварталу 
мав історичний подкаст про маньяків та серійних вбивць True De-
tective Podcast від Єгора Склярова. 

У лютому видавці «НВ» у більшій мірі презентували подкасти з 
таких тем, як «суспільство», «політика» та «наука». Найбільш по-
пулярним у сегменті «суспільство» виявився подкаст «Це зробила 
вона» від ГО Правда, який розповідає про видатних українських 
діячок культури, науки та спорту. З теми «політика» найбільше 
епізодів було записано Політклубом УКУ у «Політподкасті», який 
висвітлює щотижневі підбірки в світі новин. Науковий подкаст від 
КУНШТ «Буде торбі наука» також охопив велику кількість тем з об-
говорення проблемних питань науки. 

Березень найбільшим чином охопив такі теми, як «новини», 
«наука», «політика», «освіта» та «музика». Серед новинних тем 
переважають новини подкасту «Кляті питання» від Української 
правди, у якому обговорюються нагальні суспільні питання та 
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взаємодія з аудиторією через онлайн-бота. Наукова тема у цьо-
му місяці розкрита за допомогою подкасту «Проєкт інтелект» від 
КУНШТ, який розповідає про штучний інтелект та його розвиток. 
Найактивнішими у темі «політика» виявились видавці Радіо НВ 
із подкастом «Подвійні стандарти», який декодує слова політи-
ків та пояснює їх справжній сенс. У темі «освіта» найбільш про-
дуктивними були видавці Kyiv academy of media arts з подкастом 
«WEBKAMA Talks», у якому розповсюджується аудіоспілкування з 
представниками КАМА. «Історії української музики» від Радіо НВ 
активно загружали подкасти, у яких сучасні українські діячі у га-
лузі музики розповідають історії свого успіху та секрети хітів. 

Провідними темами квітня стали теми культури, історії, полі-
тики, подорожей, спорту та здоров’я. Так, головним подкастом з 
теми «культура» став подкаст Олекси Мельник та Ігоря Солодрай 
«Вмістожер», який допомагає аудиторії правильно та свідомо 
сприймати зміст фільмів. Ігор та коміксів. Історичну тему у квіт-
ні представляв подкаст «Українські 90-ті» від Української правди, 
який розповідає про перші роки незалежності України та важкі 
90-ті. Радіо НВ зі своїм подкастом «Посеред тижня з Сергієм При-
тулою» про найголовніші події тижня у галузі політики здобув 
першість у політичні темі місця. Серед подкастів про подорожі 
найбільше епізодів у квітні було презентовано Радіо НВ у подкасті 
«Саме там», який у документальному стилі викладає інформацію 
про міста країни. Тема «спорт» була розкрита у подкасті Макса По-
дзігуна «F1Podcast» з аналітичною інформацією щодо формули-1. 
Тема здоров’я у квітні найбільше була висвітлена у подкасті «Я і 
воно: як пережити онко» від HROMADSKE про життя людей з он-
кологічними захворюваннями та їх коректне лікування. 

Травень на «НВ» став місяцем новин, політики, здоров’я, куль-
тури, технологій, економіки, психології, їжі та освіти. «Хто це» 
саме цей подкаст від Радіо НВ про людину, яка стала головною те-
мою обговорень, завантажив найбільшу кількість епізодів у трав-
ні. У політичній темі найбільш знаковим став подкаст «Запитання 
тут ставимо ми» від Радіо НВ, у якому видавці наживо спілкуються 
із першими особами країни. У темі здоров’я травень представив 
подкаст Радіо НВ під назвою «Як зберегти здоров’я ока». Куль-
турну тему висвітлив Сергій Жадан зі своїм подкастом «Говорить 
Жадан», у якому письменник у своїй манері ставить запитання 

«першим особам країни». У темі технологій найбільше інформації 
було надано Євгеном Охотіним у подкасті «Технократи» про роз-
виток сучасних технологій. Тему економіки представив подкаст 
«DIY Podcast» від Storytell.ink, що розповідає про створення влас-
ної справи. Психологічний подкаст «Повільна розмова» від Інни 
Турчин про свідоме життя, продуктивність та саморозвиток стала 
головною у галузі психології. Гастрономічну тему, або ж тему їжі 
представив подкаст Радіо НВ «Картата Потата», в якому розпові-
дається про нові рецепти звичних страв. «ПереФарбований Лис» 
від Валентини Маржиєвської та Марії Діденко про психологію 
персонажів української літератури став головним у темі «освіта».

Червень на «НВ» був презентований темами суспільства, моди, 
подорожей, культури, спорту та виховання дітей. У темі суспіль-
ства головним виявився подкаст «Люди, як ви» від Валі Козлової 
та Толіка Рогальського про пересічних громадян, їх кар’єру та по-
всякдення. Подкаст «Це розкіш» від Радіо НВ презентував тему 
моди та висвітлив чесні погляди на модну індустрію. У темі подо-
рожей найбільш активним виявився подкаст Радіо НВ «Дикі ман-
дри», який розповідає про культуру та ментальність різних країн 
світу. Культурну тему представив подкаст УЕР «Скоби» про мисте-
цтво очами міленіалів. «Плейсмейкери» – подкаст від Марії Мель-
ничук про новини зі світу бігу та інтерв’ю зі спортсменами охопив 
спортивну тему травня. Тему виховання дітей представив подкаст 
Радіо НВ «Мати драконів», у якому подається детальна інформація 
про те, як виховати психологічно зрілу дитину. 

Загалом було проаналізовано 600 випусків подкастів різної те-
матики за перше півріччя 2021 року, з яких 144 випуски інформу-
ють про поточні події, 54 висвітлюють політичні теми, 23 – науку, 
14 – літературу, 20 присвячені історії, 50 – суспільству, 15 – освіті, 
5 – музиці, 56 – культурі, 24 – подорожам, 60 – спорту, 7 – техно-
логіям, 15 – економіці, 5 – психології, 23 – кулінарії, 30 – моді, 23 – 
дітям, 32 – здоров’ю. У відсотковому співвідношенні результати 
представлені у діаграмі 1. Тематична палітра подкастів Радіо НВ.

У результаті моніторингу подкастів на Радіо НВ було виявлено, 
що провідними темами у першому півріччі 2021 року стали теми 
політики, суспільства, культури, історії та здоров’я. Тема освіти, 
спорту та літератури користувалась меншим попитом серед при-
хильників аудіоблогінгу та мала менший обсяг епізодів. Наймен-
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шими за кількістю подкастів виявились теми моди, економіки та 
виховання дітей. 

Висновки. вважаємо що тематична палітра подкастів Радіо НВ є 
широкою, що сприятиме формуванню порядку денного та підви-
щенню інтересу аудиторії до актуальних проблем. 
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ФОРМУВАННЯ СВІДОМОСТІ МОЛОДІ 
ЧЕРЕЗ МУЗИЧНУ ІНДУСТРІЮ

Анотація. В умовах глобальної інформатизації сучасного суспіль-
ства спостерігаються суттєві перетворення, які відчуваються на 
різних рівнях його існування. Засоби масової комунікації шляхом по-
ширення різноманітної інформації здійснюють суттєвий вплив на 
стан інформаційної культури особистості, її духовність, ціннісні 
орієнтації, розумові і психічні здібності.

У свою чергу, науковці звертають увагу суспільства на той факт, 
що за кожен із комунікаційних проривів в інформаційній еволюції 
людство розплачується кардинальними змінами свого сприйняття, 
пізнавальних здібностей тощо.

Людська свідомість, як це жахливо не виглядає, позбавляється 
здатності опановувати абстраговані ідеї, наукові тексти, складні 
композиційні побудови, що потребують пильної уваги, тривалого 
часу, сформованості аналітичних здібностей.

Ключові слова: засоби масової комунікації, музична культури, 
комп’ютерні технології, музичне сприйняття, студентська молодь, 
музичний твір.

Постановка проблеми. Сучасна масова музична культура як один 
з інформаційно-комунікаційних каналів, надзвичайно поширених 
серед різних верств населення, не менш вагомо, ніж комп’ютерні 
технології, впливає на свідомість людини. Потік аудіовізуальної ін-
формації, у тому числі музичної, що функціонує у просторі сучас-
них засобів масової комунікації, тисне не лише на емоційно-чут-
тєву сферу особистості, але й визначає характер функціонування у 
неї механізмів музичного сприйняття і музичного мислення, і, як 
наслідок, спрямованість ціннісних художніх орієнтацій.
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Аналіз наукових досліджень і публікацій. Джерельна база до-
слідження складається з робіт О. Костюк, Е. Вешняковської, В. Ме-
душевского, Е. Назайкінського, А. Сохора, В. Бобровського.

Формулювання мети статті. Метою цією публікації є аналіз 
формування свідомості молоді під впливом музичної індустрії. 
Предмет дослідження – основні проблеми та перспективи розвит-
ку музичної індустрії та її вплив на молодь.  

Виклад основного матеріалу дослідження. Кожен з нас відчу-
ває тиск аудіовізуальної інформації, у тому числі музичної, яка 
впливає як на миттєвий емоційно-чуттєвий стан, так і духовну 
культуру загалом. Домінуючий вплив сучасної аудіовізуальної ін-
формації в її музичному супроводі спостерігається на життєдіяль-
ності учнівської і студентської молоді.

Не менш вразливим є те, що установка на фонове, поверхове 
сприймання музики переноситься на процес спілкування з тво-
рами інших напрямів музичної культури, поза врахуванням спе-
цифіки їх музичних жанрів і стилів. Втім в умовах первинного 
сприйняття музики, що не виходить за межі „фізичної”, акустич-
ної інформації, недоречно говорити про її художній вплив на слу-
хача. Коли ж такий рівень запрограмованості музичного сприй-
няття стає єдиним виміром комунікаційного зв’язку з музикою як 
культурним явищем, втрачається установка на поглиблений (ху-
дожній) рівень спілкування з музичним твором, в результаті чого 
набуває занепаду процес співтворчості слухача з композитором і 
виконавцем (виконавцями), й, навпаки, посилюється активність 
прояву нижчих рядів функціонування психіки, перш за все пове-
дінково-афективних.

В процесі первинного спілкування з музичним твором, що відбува-
ється на рівні безпосередніх відчуттів і сприйняття цілісного звуково-
го музичного образу, слухач відгукується на його загальний емоцій-
ний характер (домінуючу емоцію), переповнюється відчуттям чогось 
відомого і невідомого, звичного і незвичного. В музичних інтонаціях, 
що сприймаються, щось співпадає з його музичним тезаурусом, щось 
дратує своєю новиною і т. ін. Перебуваючи у комунікаційному зв’язку 
з музичним твором, слухач мовбито водночас пірнає у світ минулого, 
сучасного і майбутнього, світ спогадів і сподівань, того, що бентежить 
або заспокоює його душу. Такі відчуття спонтанно виникають і зга-
сають, і хоча імпульсом до їхнього виникнення виступає конкретна 

музична композиція, втім на даному рівні комунікації музичний твір 
не сприймається як художнє явище, з глибоким емоційносмислове 
навантаженням, насамперед „соціальними емоціями”, в яких відтво-
рюються емоційні переживання та естетичні норми суспільства від-
повідної культурноісторичної епохи.

Таким чином, в усвідомленому процесі сприйняття музики 
можна виділити два рівні. На першому (знаковому) рівні сприй-
мання музичного твору слухач звертається до аналізу його зміс-
товної структури, у порівнянні з його формою. Під час такого рів-
ня сприйняття відбувається співставлення змістовної структури 
твору з особливостями інтонаційної будови інших музичних тво-
рів цього митця чи творів інших митців, близьких або, навпроти, 
полярних за емоційно-образним змістом. При цьому до розгляду 
залучаються відомості про культурно-історичний фон, на теренах 
якого відбувався процес створення музичного явища. Внаслідок 
таких дій у слухача виникає можливість усвідомити (пізнати) ав-
торську (музично-образну) модель світу

Подальший процес опанування музичного твору передбачає 
його співставлення з ще більш широким інформаційним полем – 
об’єктивною дійсністю, сукупністю ціннісних орієнтацій слухача, 
категоріальною системою естетичних та музикознавчих норм.

Відповідно до визначених рівнів у структурі музичної свідо-
мості особистості можна виділити кілька її елементів. Чуттєво-е-
моційному рівню в структурі музичної свідомості особистості 
відповідають такі її форми, як музичний слух (мелодійний, гар-
монічний та ін.), ладове почуття, музичний ритм, слухові та інто-
наційно-образні уявлення, які саме забезпечують сформованість 
„інтонаційного словника” слухача. На емоційно-усвідомленому 
рівні функціонування музичної свідомості особистості виділя-
ються такі її форми, як музична пам’ять, інтонаційний тезаурус 
слухача, його музичний смак, музично-естетичний ідеал і музич-
но-естетична оцінка. 

Висновки. Музична свідомість особистості формується в про-
цесі тривалого процесу спілкування з високохудожніми музични-
ми творами, набуваючи при цьому складної структури. Завдання 
покращення музичної культури молоді потребує уваги до питань, 
пов’язаних із вдосконаленням різних форм та рівнів сформовано-
сті у них музичного сприйняття та музичного мислення.
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РОЛЬ РАДІО ТА СЛУХАЧА В ЕПОХУ СОЦІАЛЬНИХ 
МЕРЕЖ ТА ЦИФРОВИХ ТЕХНОЛОГІЙ

Анотація. У роботі розглядається сучасна радіо журналістика, 
роль радіо в ХХІ столітті. Розглядається роль радіо в епоху соціаль-
них мереж.

Вивчається роль сучасного радіо та слухача в епоху соціальних ме-
реж та цифрових технологій сучасності. 

Ключові слова: радіо, соціальні мережі, цифрові технології
Радіостанції відіграють важливу роль у виробництві медіа-

продукту та задоволенні інформаційних, культурних та освітніх 
потреб різних верств населення. Вони постійно адаптуються до 
технологічних викликів, таких як перехід від АМ до FM, від анало-
гового до цифрового формату подачі сигналу. З розвитком соцме-
реж змінився зв’язок між радіо і суспільством. 

Мета нашої розвідки – з’ясувати роль радіо та слухача в епоху 
соцмереж та цифрових технологій. 

Насамперед зосередимо увагу на змінах, які відбулися в радіое-
фірі в епоху цифрових технологій: а) активності (публічності) слу-
хача; б) модифікації у відносинах між мовцем і слухачем (з’яви-
лася нова форма близькості); в) зміні у відносинах слухач-слухач; 
г) трансформації ролі радіоредактора. 
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А. Сучасне радіо стало інструментом безпосередньої ак-
тивної участі слухача в ефірі.

Завдяки соціальним мережам відбувається зміна відносин ра-
діо та його аудиторії. Відстань між виробниками медіапродукту 
та його споживачем – громадськістю – почала скорочуватися. Ін-
тернет, і, зокрема, сайти соціальних мереж, створили технологіч-
ну платформу для реалізації більш тісного зв’язку з аудиторією. 
Вперше в історії радіо його аудиторія – колись невидима, приват-
на та пасивна – перетворюється на публічних учасників, видимих 
та чутних, завдяки можливостям, які їм пропонують соцмережі. 
Слухачі теж стали творцями контенту, творцями новин. Відеоро-
лики та пости, які публікують користувачі соціальних мереж те-
пер використовують у радіоефірі. І в цьому сенсі слухачі стають 
своєрідними авторами програм. Крім того у регіональних групах 
Facebook журналісти можуть робити опитування, вибірку з якого 
використовують під час ефіру, а також збирають пул запитань до 
спікера для конкретної теми ефіру.

У 2020 році COVID-19 змусив людей залишатися в ізоляції, під 
час пандемії радіостанції посилили свою роль лідерів у сфері ко-
мунікації та серед інших засобів масової інформації.

Б. Як Інтернет змінює відносини між радіо та слухачем?
Автори/ведучі радіопрограм стають видимими. Нині радіо не 

лише звук: радіостанції започатковують практику visual-студій та 
прямих трансляцій у Facebook та YouTube. В аудиторії з’явилася 
можливість писати коментарі під трансляцією програм, які веду-
чий може зачитати у прямому ефірі. Поєднання радіо із сайтами 
соціальних мереж змінило як вертикальну складову, тобто стосунки 
між ведучим та публікою, так і горизонтальну – стосунки між слу-
хачами. Наприклад, ведучий програми та один із її слухачів можуть 
стати друзями у Facebook: обидва можуть орієнтуватися у профілі 
один одного, переглядати пости один одного в Інтернеті, коменту-
вати публікації, надсилати приватні повідомлення або спілкувати-
ся в чаті в режимі реального часу. Вперше в історії радіомовлення 
ведучий та слухач можуть легко спілкуватися приватно, далеко від 
вух інших реципієнтів, «поза ефіром». Це породжує «закулісну» по-
ведінку між ведучим та слухачем, якої раніше не було.

Варто зазначити, що радіостанції зараз почали використовува-
ти різноманітні мобільні додатки, які дозволяють слухачам про-

слуховувати ефір у будь-якій країні, – потрібен лише доступ до Ін-
тернету. Це особливо важливо для людей, які мігрували до інших 
міст чи країн і хочуть знати місцеві новини та мати інформацій-
ний зв’язок зі своєю країною чи містом. Крім того, радіостанції за-
вантажують більшість радіопрограм на різні цифрові платформи, 
створюючи архівний фонд, до якого є доступ без обмежень у часі.

Важливим, на нашу думку, є те, що радіостанції запустили но-
вий аудіоконтент – подкасти, які створюють спеціально для ко-
ристувачів Інтернету. У слухачів з’явилась можливість свідомо та 
цілеспрямовано підбирати контент, підписуючись на конкрет-
ні подкаст-платформи. 

В. Зміна у ставленні слухача до слухача.
Поступово взаємодія між слухачами теж змінюється. Зараз ша-

нувальники радіопрограм можуть самостійно розміщувати лінки 
на радіопрограми в Інтернеті, обмінюватися публічними комен-
тарями на сайті радіопрограм, висловлювати вдячність за висвіт-
лення конкретних тем у радіоефірах, писати один одному приват-
ні повідомлення. Раніше слухачі радіо не були такими видимими і 
публічними. Люди, які часто слухають радіопрограму чи є її фана-
тами у Facebook, мають можливість вперше побачити та впізнати 
один одного, поспілкуватися, створити нові лінки, оминаючи саму 
радіопрограму. Слухачі в певних випадках можуть встановлювати 
й підтримувати зв’язки, що виходять за межі мовника. Для вироб-
ників радіоконтенту широка мережа друзів/шанувальників має 
велике значення, адже вона генерує репутаційний капітал.

Г. Зміна ролі ведучого/автора радіоконтенту.
Радіоведучим не потрібно шукати контент, як це було у ХХ сто-

літті. Зараз робота більше полягає не в тому, щоб шукати, а щоб 
обирати та перевіряти інформацію. Авторам радіопрограм по-
трібно стежити за цікавим матеріалом на вебсайтах та соцмере-
жах, перевіряти інформацію на достовірність та вирішувати, що 
використовувати, а що відкинути.

Висновки. Процес виробництва аудіоконтенту в епоху Facebook 
подібний до процесу переробки корисних копалин. Слухачі – це 
шахтарі, які добувають сировину (публікують дописи в соцмере-
жах, які зазвичай пов’язані із соціальними питаннями; розпові-
дають про події, очевидцями яких були; діляться власними вина-
ходами тощо). Згодом інформацію уточнюють та опрацьовують 
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автори/ведучі радіопрограм, додають цінності змісту, запрошу-
ють до студії експертів, які коментують ситуацію та пропонують 
способи вирішення проблем, озвучених слухачами у соцмережах. 
Таким чином, і автори радіопрограм, і слухачі виступають продю-
серами: вони співпрацюють у розробці та виробництві радіокон-
тенту завдяки соціальним мережам, а сам аудіопродукт завдяки 
Інтернету став доступнішим для реципієнта. Слухачі власноруч 
можуть обрати цікаві для себе жанр, формат та тему аудіоподка-
стів, архівних програм, чи передач, які доступні у мобільному до-
датку улюбленої радіостанції. Також вони можуть слухати запис 
тоді, коли їм зручно, поставити його на паузу або відмотати на 
потрібний момент. 
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ПОДКАСТИНГ У СФЕРІ СОЦІАЛЬНИХ КОМУНІКАЦІЙ

Анотація: публікація систематизує інформацію про розвиток 
подкаст-сфери. Робота містить огляд основних тематичних спря-
мувань подкасту, переваги та недоліки такого медійного формату, 
його функції. Дослідження створено для ознайомлення з новим фор-
матом подачі контенту.

Ключові слова: подкаст, аудиторія, слухачі, прослухати, кон-
тент, інформація.

Термін «подкаст» вперше використав журналіст Бен Геммерслі 
в статті «The Guardian» [3], поєднавши в неологізмі слова «IPod» 
(популярний музичний програвач) та «broadcast» (з англ. – тран-
сляція, мовлення). Із 2004 року сфера подкастингу почала актив-
но розвиватися у світі. Згідно з оглядом Westwood One’s Podcast 
Download – Fall 2020 [4], 24% американців слухають подкасти що-
тижня, 41% респондентів витрачають більше часу на подкасти з 
початку карантину через Covid-19. У цьому ми вбачаємо актуаль-
ність нашої роботи – збільшення аудиторії та ріст популярності 
подкаст-сфери на фоні поширення коронавірусної хвороби.

Вивченням подкастингу займалися українські науковці О. Дми-
тровський, С. Данилюк, С. Коваль.

Такий аудіо-формат можуть використовувати: 
• інтернет-видання як засіб залучення більшої аудиторії;
• громадські організації як спосіб просувати свої ідеї та 
рекламувати себе;
• організатори заходів, аби проінформувати більше людей 
про подію;
• радіостанції, щоб слухачі змогли прослухати випуск у 
зручний час;
• журналісти як спосіб самовираження;
• блогери, для яких це оригінальний спосіб заявити про себе, 
що викликає більшу довіру, ніж тексти;
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• бізнес – комерційний подкастинг.
Серед переваг подкастів можна виокремити такі: можли-

вість слухати контент на цікаву для вас тему в будь-який час та в 
будь-якому місці; запис можна зупинити, перемотати, пришвид-
шити. Окрім цього, у сьогоднішньому інформаційному просторі 
подкасти зручні тим, що їх прослуховування можна поєднати з 
виконанням інших справ. Серед проблем українських подкастів – 
переважна нестача професійності сектору, тому що більшість ви-
робників працюють на ентузіазмі та за власні кошти.

В Україні цей формат тільки починає набирати обертів. Але вже 
зараз український слухач може обрати свою сферу інтересу: кре-
ативні індустрії, культура, освіта, професійний шлях, література, 
музика, історії фахівців, творчість, розмови-роздуми, технології, 
психологія, здоров’я, інформаційний потік. 

Мета дослідження – дослідити подкаст як феномен у сфері со-
ціальних комунікацій, проаналізувати різноманітність подкастів 
на прикладі України, прослідкувати зріст популярності та його 
причини.

Для прослуховування подкастів використовують різні платфор-
ми: YouTube, Apple Podcast, Spotify, Google, Soundcloud, Overcast, 
Castbox, Pocket Casts, АБУК.

Усі подкасти можна розділити на дві категорії: спілкування і 
розповідь історій. У першому варіанті ведучий / ведучі ведуть роз-
мову, де діляться власними ідеями та думками, обговорюють заз-
далегідь визначені питання. Другий варіант передбачає наявність 
усіх елементів художнього або документального твору: є герої, які 
на шляху до своєї «мети» стикаються з проблемами і вирішують їх. 
Завдяки аудіоформату слухач відчуває себе частиною цього про-
цесу – стороною обговорення або дійовою особою.

Той самий огляд Westwood One’s Podcast Download – Fall 2020 [4] 
поділяє аудиторію подкастів на light listeners – користувачів, які 
приділяють подкастам менше, ніж 3 години на тиждень, medium 
listeners – від 3 до 5 годин на тиждень, heavy listeners – понад 6 
годин на тиждень.

Говорячи про мотивацію до прослуховування подкастів, респон-
денти назвали можливість розважитися, послухати цікаві історії та 
навчитись чомусь новому. Серед тематичного спрямування слухачі 
обрали новини / поточні події (52%), комедію (46%), розваги (43%), 

сторітелінг (41%), технології (35%), освіту (32%), здоров’я / фітнес 
(32%), музику (31%), бізнес (28%), дітей / родину (18%).

Зважаючи на це, ми можемо виділити функції подкастів: ін-
формаційну (доносити новини про дійсність до аудиторії), праг-
матичну (спонукає людину до певної дії та реакції), експресивну 
(передавання оціночної інформації про предмети або явища), 
виховну (поширення загальноприйнятих цінностей, просвіта), 
освітню (донесення нової інформації), компенсаторну (заміщен-
ня відсутніх у реальності чинників), комунікативну (завдяки циф-
ровому формату аудиторія може взаємодіяти між собою, перебу-
ваючи в різних місцях). 

Активно створюють власні подкасти радіо (Radio Skovoroda, 
Urban Space Radio, Радіо Аристократи, Радіо НВ) та видання («Кун-
шт», The VillageУкраїна, The Ukrainians, Vertigo). Медіа можуть ви-
користовувати такий формат для озвучування великих матеріалів, 
які зацікавлені особи часто не хочуть читати самостійно.

Для тих, хто цікавиться культурою створили подкаст «Апро-
шотам?». «Апрошотам?» проводять у форматі розмови ведучої з 
різними фахівцями культури про кіно.

Ведучі подкасту «Борщ Мікеланджело», історик та журналіст, 
розкажуть своїм слухачам про когнітивні упередження, радянську 
мозаїку, створення відеоігр.

Подкаст «Інтенсиви Educate» доводить, що навчання може бути 
простим та цікавим. 

Про особистий досвід успішних людей розкажуть у подкастах 
«Вийди та зайди нормально», про смішні історії на своєму профе-
сійному шляху – «Сорітелінг», послухати про цікаві професії мож-
на в подкасті «Хто всі ці люди?».

«Лабораторія нонфікшн» розкриває певну тему через нонфікшн 
книжки. Про авторів світового рівня можна послухати в подкасті 
«Акустика тіней».

Ведучі подкасту «В’Ю» говорять про світовий та український 
реп, у «Ріж вірьовку» обговорюють українську традиційну музику 
з різними музикантами, в «The Claquers» аудиторії відкривають 
класичну музику з нових сторін.

Подкасти «Та й таке» і «Шит ай ноу Лайв» проходять у форматі не-
вимушеної розмови двох ведучих на різні побутові та цікаві наукові 
теми, де слухачів активно залучають до обговорення.
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Про новини зі світу техніки або штучного інтелекту можна по-
чути з подкастів «MOYO подкасти» та «Проєкт інтелект».

«True Detective Podcast» розказують про найнебезпечніших ма-
ніяків, серійних вбивць і нерозкриті злочини.

«Район здорової людини»: кожен випуск подкасту – це розмо-
ва з лікарем-фахівцем на певну тему та розвінчування міфів у цій 
сфері.

Власне автори подкастів стверджують, що останні в нашій країні 
тільки починають активно розвиватись і як такого подкаст-ринку 
в Україні поки немає. Не дивлячись на це, українці активно опано-
вують цю нішу і заповнюють різні тематичні блоки [1].

І. Страшко серед передумов такої популярності подкастів нази-
ває відносну простоту виробництва та розповсюдження контенту, 
легким доступом, відсутністю просторових і часових обмежень та 
незалежність від економічного становища слухачів [2].

Висновки. Ми вважаємо, що українська сфера подкастів має 
перспективи подальших досліджень у питаннях тематичного 
спрямування, постатей ведучих, представлення аудиторії, спосо-
бів монетизації контенту й успішність такого формату серед укра-
їнців.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ПЛАТФОРМА ДЛЯ ЖУРНАЛІСТИКИ

Анотація: у науковій роботі увага приділена дослідженню соці-
альних мереж як сучасних платформ для інформаційного висвітлен-
ня та формування медіа поля. Вивчено сучасні підходи до журналіс-
тики у соціальних медіа.

Ключові слова: соціальні мережі, платформа, медіа, соціальні медіа
Сучасна людина не може уявити себе без соціальних мереж у XXl 

столітті. Щоб дізнатися новини нам потрібно тільки перейти на улю-
блену платформу, і вже через 5 хвилин ми будемо в курсі усіх подій.

Мета – це дослідження соціальних мереж, як платформи для 
сучасної журналістики. Охоплюючи величезну аудиторію (Face-
book 2740 млн користувачів) [1]. Cоціальні мережі мають неаби-
який вплив на соціум, кожен пост у новинній стрічці часто слугує 
добрим інформприводом, який переростає у важливу суспіль-
но-політичну або ж просто побутову тему .

Журналіст нашого часу Мустафа Наєм [2], маючи велику кіль-
кість підписників у Facebook, вплинув на зміни в історії нашої 
Держави, просто виклавши пост-заклик до виходу громадян на 
Майдан. Короткий зміст повідомлень у соціальній мережі показав 
нам, що вже немає неймвірної необхідності в звичайних каналах 
комунікацій (ТВ, радіо ,газети).

Дослідниця Т. Бондаренко зазначає, що: «На шляху до уваги су-
часного споживача існує низка перешкод: щоденна поява числен-
ної інформації в інших ЗМІ, високий ступінь страхової конкурен-
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ції, зростання інтелектуального рівня аудиторії, неякісний дизайн 
видань, низький рівень фотоматеріалів тощо. Названі недоліки 
потрібно ліквідувати, щоб завоювати увагу споживача. Журналіст 
XXI століття має лише кілька секунд для зосередження уваги ауди-
торії на матеріалах» [3].

Система соціальних мереж сама аналізує інтереси користувачів, та 
рекомендує їм тільки цікаву для них інформацію. Це добре, як і для 
журналістів, які сміло можуть висловлювати свої думки на власних 
сторінках та охоплювати аудиторію, якій це буде цікаво, так і звичай-
ні читаючи не будуть витрачати час на непотрібну інформацію. 

Як зазначає О. Таменчук: «Соціальна мережа  – це структура, 
що базується на людських зв‘язках або взаємних інтересах. Як 
Інтернет-сервіс соцмережа може розглядатися, як платформа, за 
допомогою якої люди можуть здійснювати зв‘язок між собою та 
групування за специфічними інтересами. Завдання такого сайту 
полягає у тому, щоб забезпечити користувачів усіма можливими 
шляхами для взаємодії один з одним – відео, чати, зображення, 
музика, блоги та інше» [4].

Висновки. Роль соціальних мереж у роботі сучасних журналістів 
невпинно зростає і набуває певних форм. Ці роботи забезпечують 
зв’язок з аудиторією та допомагають завоювати її довіру, адже на 
Facebook вони читають те, що пише автор, в Instagram– вони перегля-
дають світлини, а на YouTube дивляться все те, що радить медійник. 
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ЖУРНАЛІСТСЬКІ СТАРТАПИ НА СТОРОЖІ 
МЕНТАЛЬНОГО ЗДОРОВ’Я: КОНЦЕПЦІЯ 

ДОДАТКУ «КАШПО»

У статті досліджено вплив ЗМІ на ментальне здоров’я суспіль-
ства під час пандемії COVID-19. Здійснено огляд особливостей функ-
ціонування розробленого додатку КАШПО та його складової під-
тримки психологічного здоров’я людини.

Ключові слова: COVID-19, ментальне здоров’я, додаток, журна-
лістський стартап, концепція, інновації.

Актуальність проблеми. Пандемія COVID-19 і пов’язані з нею 
карантинні обмеження мають важливі наслідки для всіх сфер жит-
тя людей. Гортаючи новини про коронавірус, цільова аудиторія 
медій по-різному на них психологічно реагує. Одні постійно мо-
ніторять, скільки осіб захворіло та одужало у світі за останню добу. 
Інші, навпаки, рідше звертають увагу на це у зв’язку з всеохопністю 
новинного простору інформацією про Covid-19. Складається хибне 
уявлення, що регулярне читання новин формує відчуття контролю 
у випадку небезпеки. Як стверджує практичний психолог Наріман 
Дарвішов, це відчуття здебільшого оманливе, адже «замість нього 
читач радше почне відчувати паніку, а згодом і виснаження» [1]. 

Згідно з результатами дослідження, проведеного весною 2020 
року в американському університеті Чепмена, з понад 4 тисяч 
опитаних 61% респондентів зазначили, що від початку пандемії 
помітили в себе високий рівень стресу, а 45% учасників опитуван-
ня розповіли, що відчували пригнічення або безнадійність [2].

Одним із методів, який допоможе змінити ситуацію з мен-
тальним здоров’ям людей, є створення стартапу – додатку, який 
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міститиме у собі різні види контенту для підтримки ментального 
здоров’я суспільства. Розробка журналістського стартапу вимагає 
застосування знань із нової журналістики і має важливе соціальне 
значення, що робить досліджувану проблему ще більш актуаль-
ною.

Аналіз наукових досліджень. Внесок у вивчення та розвиток 
теми медійних стартапів та впливу ЗМІ на ментальне здоров’я 
людей зробили такі сучасні науковці як: А. Височин, Д. Крапивіна, 
Е. Михайленко, Н. Підмогильна, О. Ткаченко та інші. Ці теми за-
раз лише набувають актуальності, тому з часом потребуватимуть 
більш детального наукового обґрунтування.

Метою розвідки є описати основні принципи функціонування 
розробленого додатка КАШПО як програми, що буде допомага-
ти підтримувати ментальне здоров’я людини під час всесвітньої 
пандемії COVID-19. КАШПО – це додаток, який допоможе підтри-
мувати життєдіяльність кімнатних рослин та ментальне здоров’я 
людини.

Візія КАШПО. Суспільство, яке живе в гармонії з природою та 
самим собою.

Місія КАШПО. Світ, у якому люди з задоволенням доглядають 
за кімнатними рослинами, будучи певними, що вони не зів’януть 
чи засохнуть. Вони розуміють: піклування за рослинами знижує 
рівень стресу та допомагає позбутися тривожності. 

Кредо КАШПО. Не дамо зів’янути навіть найпримхливішим та 
виростимо рослинку разом. З нами – зелено!

Особливості функціонування. КАШПО нагадуватиме ко-
ристувачеві про вчасний полив рослини. Додаток визначатиме, 
скільки разів на тиждень рослині потрібно води для нормаль-
ного функціонування та росту. Це важливо, адже кожна рослина 
має свої особливості. Ці та інші особливості різних рослин будуть 
враховані нашим додатком. Так ми звільняємо користувачів від 
довгого пошуку в інтернеті, адже одразу даємо чітко сформовану 
інформацію в одному місці.

Підтримка ментального здоров’я через додаток КАШПО
Догляд як медитація. Люди порівнюють догляд за кімнатними 

рослинами з медитацією. Підлити, покупати, пересадити, обрі-
зати, внести добриво, перевірити, чи немає шкідників, створити 
композицію – усе це вимагає часу. Вони займаються цим у вільний 

від роботи час або ж навіть між роботою, аби перемикнути увагу 
та відпочити [3].

Наш додаток має окремий розділ із картками на кожну росли-
ну. Там зберігається уся необхідна інформація з догляду за росли-
ною у доступній формі. Не обов’язково бути садівником (-цею) чи 
професійним квітникарем (-кою). Зрозуміла інструкція мотивує 
користувача займатися доглядом. Так, до прикладу, рутинне зво-
ложення листків стане для людини приємною, корисною та меди-
тативною справою.

Чат-підтримка з рослиною «тамагочі». У нашому додатку є 
представлений герой – цифрова копія рослини. Він матиме свої 
базові потреби: вода, добриво, зволоження, відсутність шкідни-
ків тощо. Саме від нього додаток надсилатиме сповіщення. Кожен 
користувач має змогу поспілкуватися з цифровою рослинкою у 
спеціальному чаті. У планах – це розроблений штучний інтелект, 
який зможе допомогти та підтримати людину у певній психоло-
гічній ситуації, якщо вона цього бажає. «Тамагочі» пропонувати-
ме користувачу вибрані матеріали з українських та закордонних 
медіа на тему підтримки ментального здоров’я людини. 

Ком’юніті. Коли ми не так багато можемо зробити із самою 
ситуацією, соціальна підтримка має велике значення. Стан три-
вожності полегшиться, якщо є людина, з якою можна поділитися 
тривогами щодо Covid-19, і вона буде хорошим слухачем чи слу-
хачкою, якого чи яку ви також можете вислухати й дізнатися, що 
ця людина теж переживає. Це той випадок, коли ти розумієш, що 
ти не один проти серйозної проблеми [1].

Одна з частин додатку – соціальна мережа, де користувачі ма-
тимуть змогу ділитися фотографіями своїх кімнатних рослин. Так 
утвориться ком’юніті людей за інтересами, тобто власників кім-
натних рослин. 

Зараз в Україні є схожа організація Plant Community Ukraine [4], 
проте вона існує виключно на платформі Instagram. Підписники 
цієї сторінки – потенційна цільова аудиторія нашого додатку. Тоб-
то розробка нашого додатку є важливою складовою не лише для 
порятунку домашніх рослин, а й для підтримки позитивного мі-
кроклімату в оселі. Ми плануємо зробити його привабливим для 
користувачів, беручи до уваги останні тренди дизайну. Так зроста-
тиме кількість людей, які матимуть бажання купити рослину до-
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дому та почати за нею доглядати. Цей час, який людина приділя-
тиме її догляду, допоможе відволіктися від особистих переживань 
та тривог, сформованих, зокрема, медійним середовищем. 

Висновки. Отже, додаток КАШПО є не тільки новою формою 
журналістики, адже містить у собі різні види контенту, а й має 
глобальну мету – покращити рівень ментального здоров’я людей, 
який погіршився у зв’язку з пандемією COVID-19. Подальші дослі-
дження будуть зосереджені на висвітленні особливостей впливу 
ЗМІ на ментальне здоров’я людей під час пандемії COVID-19 та 
методи його підтримки.
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стання інфографіки у сучасних матеріалах українських ЗМІ
Інфографіка – це візуалізація інформації та ідей, що допомагає 

швидко донести до аудиторії складну інформацію [2]. Інфографі-
ка допомагає зробити складну інформацію легкою та зрозумілою 
для споживача, що покращує процес споживання інформації. 

Першими інфографіками були малюнки та мапи, які створюва-
ли первісні люди на стінах. Тоді таку інфографіку використовува-
ли як допоміжну частину, що допомагала у доповненні та запам’я-
товуванні історій. Сучасну інфографіку використовують радше як 
самостійний елемент інформації [1].

Причинами використання інфографіки є особливості роботи 
мозку. Згідно з дослідженням Массачусетського університету тех-
нологій, приблизно 50% нашого мозку присвячено візуальному 
сприйнятті [3]. Нейрони, що відповідають за зорове сприйняття 
інформації, займають приблизно 30% сірої маси мозку. Для порів-
няння, нейрони дотику складають лише 8% мозку. Тож візуальна 
інформація сприймається набагато якісніше [4].

Існують різні способи класифікації інфографіки. Проте Вікас 
Агравал, співзасновник інфографічного дизайнерського агент-
ства Infobrandz, виділяє 7 основних видів інфографіки: 

• таймлайни
• візуалізація даних
• анатомічна інфографіка
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• інфографіка послідовності
• порівняння
• списки
• карти [5].
Таймлайни використовується для історій та подій, що мають 

складну хронологію. Вони допомагають читачам зрозуміти пра-
вильну послідовність подій. Найбільш популярний вид інфогра-
фіки – візуалізація даних, що допомагає оформити великий масив 
інформації та виокремити головні цифри, на які читач насампе-
ред має звернути увагу. Анатомічну інфографіку створюють у разі, 
коли складну річ (часто – технічний винахід) можна пояснити ро-
зібравши її «анатомію», тобто будову. Інфографіка послідовності 
схожа на таймлайни, однак вона, на відміну від таймлайнів, не 
прив’язана до часу. Інфографіка-порівняння створює контраст і 
полегшує аналіз та створення висновків для аудиторії. Списки по-
пулярні серед лайфстайл видань, а мапи дозволяють полегшити 
сприйняття географічної інформації. 

Українські журналісти, вивчаючи сучасні тренди, активно вико-
ристовують інфографіку в своїх матеріалах. Наприклад, українське 
видання про політиків «Слово і діло» використовують інфографі-
ку як основний спосіб створення і поширення контенту. На сай-
ті медіа є цілий розділ під назвою «Інфографіка», де публікується 
лише візуальний контент різного виду складності та присвячений 
різноманітній тематиці: політика, економіка, соціальна сфера. В 
одній інфографіці вони поєднують декілька видів: порівняння 
і карти або візуалізацію даних і списки. Українське національне 
інформаційне агентство «Укрінформ» теж використовує інфогра-
фіку, але радше як додатковий інструмент для подачі інформації. 
Зокрема у публікаціях рубрики «Якісне життя» використовується 
анатомічний тип інфографіки. 

Висновки. Інфографіка – це не лише спосіб урізноманітнення 
контенту, а й можливість покращити рівень сприйняття інформа-
ції аудиторією. За допомогою інфографіки ЗМІ можуть підвищити 
кількість читачів та трафік на своїх матеріалах. 
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Ми живемо в цифровізованому світі, в якому Інтернет на сьо-
годні є найбільш домінуючими та найвпливовішим засобом масо-
вої комунікації. Конвергенція медіа була предметом зацікавлень 
медіаекспертів ще з 80-х років минулого століття. Однак лише 
книга Генрі Дженкінса «Культура конвергенції...» [4] викликала 
хвилю публікацій, конференцій та дискусій щодо цього явища.

Радіо в мережі Інтернет з’явилося порівняно недавно, але вже 
завоювало прихильність у мільйона користувачів та стало попу-
лярним засобом масової інформації. Щороку в усьому світі від-
криваються тисячі інтернет-радіостанцій. 

Також доцільно наголосити, що сучасні засоби масової інфор-
мації дозволяють аудиторії долати часові та просторові бар’єри. 
Радіо можемо слухати не лише традиційним способом, тобто че-
рез конкретний радіоприймач, але й через Інтернет, в цьому по-
лягає суть процесу технологічної конвергенції. Поєднання радіо з 
Інтернетом, як і з іншими технологіями є рушійною силою побу-
дови інформаційного суспільства.

Однією з найбільших мереж радіомовлення України є радіос-
танція «Хіт Fm». Зауважимо, що «Хіт Fm» повноцінне радіомов-
лення розпочало з 28 вересня 2001 року. Формат радіостанції – 
європейська та вітчизняна попмузика від 90-х років до сьогодні. 
Станом на липень 2021 року покриття «Хіт Fm» налічує 86% те-
риторії України, а це більше ніж 100 міст. Щоденно радіостанцію 
слухає понад 3 мільйони слухачів [3].

Для того, щоб залучити та утримати аудиторію слухачів, «Хіт 
Fm» використовує різноманітні конвергентні можливості, ос-
новний наголос роблячи на сайт в Інтернеті. Відвідувачі вебсто-
рінки можуть прослухати радіотрансляцію в прямому ефірі або 
переглядати програму з архіву. На сайті «Хіт Fm» регулярно про-
водяться опитування на різні теми, а також публікуються цікаві 
текстові, професійні фото- та відеозвіти з проведених радіоефірів. 

Враховуючи вимоги часу, радіостанція «Хіт Fm» використовує 
онлайн-мовлення, що є одним зі складових елементів конвер-
гентності. Воно присутнє як на вебсторінці радіостанції, так і на 
просторах Інтернету. Текст, що звучить в радіоефірі «Хіт Fm» пу-
блікується у більш розгорнутому вигляді, орієнтованому на візу-
альне сприйняття. Однак, потрібно зауважити, що онлайн-версія 
радіостанції не витісняє з медійного ринку традиційне радіо. В 
обох випадках зростання слухачів відбувається цілком однаково. 
Якщо слухачі радіостанції «Хіт Fm» не мають можливості послуха-
ти традиційне радіо, вони раді її онлайн-версії. 

Варто відмітити, ще один важливий елемент конвергенції, який 
використовується радіостанцією «Хіт Fm»  – це проєкт «Фан-зо-
на Хіт FM». Користувачі вебсайту мають можливість прослуха-
ти акустичні виступи найпопулярніших артистів України. Музи-
канти наживо виконують свої хіти та влаштовують ексклюзивні 
прем’єри нових пісень прямо у студії «Хіт Fm». Зазначимо: пряму 
відеотрансляцію можна переглянути на офіційному сайті радіос-
танції або на сторінці Facebook [3].

Радіостанція «Хіт Fm» має можливість використання СМС-сер-
вісу, тобто технічну можливість, яка теж належить до конвергент-
них елементів. 

Окрім цього, українська радіостанція «Хіт Fm» використовує 
такі конвергентні елементи, як створення інформаційних груп у 
соціальних мережах. Приєднатися до «Хіт Fm» можна у Facebook, 
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Instagram, Tik Tok, Viber та YouTube. Контент, який розміщується у 
соціальних мережах, аналогічний тому, що розміщується на офі-
ційному сайті радіостанції. Згідно зі статистикою, найбільш від-
відуваними соціальними сторінками радіостанції «Хіт Fm» є Face-
book та Instagram. 

Слід зазначити, що радіостанція «Хіт Fm» має власний додаток, 
який можна завантажити за допомогою сервісів Google Play або 
App Store. У ньому слухачі мають можливість прослухати радіое-
фір «Хіт Fm» та інші додаткові канали-радіостанції, переглянути 
плейлист та подкасти. 

Підкреслимо: на офіційній вебсторінці «Хіт Fm» користувач 
може знайти посилання на завантаження мобільного додатку «Ra-
dio Player», у якому можна прослухати дану радіостанцію. Це най-
зручніший спосіб слухати радіо зі смартфона.

Підсумовуючи вищенаведене можна стверджувати, що радіос-
танція «Хіт FM» одна із перших на українському ефірі, яка зробила 
ставку на багатий мультимедійний контент. «Хіт Fm» нині актив-
но використовує сучасні технологічні можливості радіодіяльності 
у сфері масової комунікації, тим самим являє собою вже не просто 
радіо, а цілу медіасистему.

Проведене дослідження не вичерпує всіх сторін наукового по-
шуку з даної проблематики. Пропонована праця розкриває функ-
ціонування конвергентної радіостанції «Хіт Fm» в Україні. На-
ступні наукові розвідки будуть присвячені дослідженню процесу 
конвергенції на прикладі польської радіостанції.
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СУЧАСНІСТЬ КРІЗЬ ПРИЗМУ ІСТОРІЇ 
(НА ПРИКЛАДІ ПРАЦЬ ТІМОТІ СНАЙДЕРА)

Антотація. У доповіді авторка розглядає праці американського 
публіциста Тімоті Снайдера. Предметом дослідження є розбір про-
блем сучасності крізь історичний контекст на прикладі творчос-
ті публіциста. Виявлено основні аргументи та прогнози дослідника 
щодо небезпек, які тяжіють над суспільством. Обґрунтовано необ-
хідність висвітлення та аналіз минулого, а також важливість істо-
ричної правди для функціонування демократії. 

Ключові слова: Тімоті Снайдер, історична свідомість, Тоні 
Джадт, Енн Еплбаум

Актуальність проблеми полягає у пасивному ставленні су-
спільства, зокрема українського, до його минулого, та низькому 
рівні історичної свідомості, що сприяє розвитку маніпуляцій та 
фальшуванню пройдешніх подій в час інформаційної війни. Ана-
ліз сьогодення крізь історичну призму важливий для становлення 
історичної відповідальності та усвідомлення тяглості деяких ви-
кликів, які постають сьогодні: в час російсько-українського зброй-
ного конфлікту та боротьби за правдиве висвітлення минулого. 

Аналіз наукових досліджень. Теоретичною базою досліджен-
ня є праці Енн Еплбаум та Тоні Джадта, в яких розглядається су-
часність в історичному контексті, обґрунтовується важливість 
критичного аналізу минулого. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб визначити особливості 
та значення історичного контексту для розгляду проблем сучас-
ності на основі праць Тімоті Снайдера.

Виклад основного матеріалу дослідження
Публічні інтелектуали часто переосмислюють історію та роз-

глядають сучасність під кутом історичного дискурсу. Скажімо, 
Тоні Джадт разом із Тімоті Снайдером обміркували соціально-по-
літичні процеси минулого століття у праці «Роздуми над ХХ сто-
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літтям», а журналістка Енн Еплбаум у своїй книзі «Сутінки демо-
кратії. Зваблива принадність авторитаризму» проаналізувала та 
порівняла сучасний ритм суспільного життя Сполучених Штатів 
Америки та європейських країн з недавнім минулим. У цій сфері 
творять такі історичні публіцисти, як Ювал Ной Харарі, Андреас 
Каппелер, Марсі Шор, Сергій Плохій, Ярослав Грицак, Володимир 
Склокін та інші. 

Американський історик Тімоті Снайдер вважає, що саме обі-
знаність в правдивому минулому допомагає нації побачити себе 
зі сторони: подивитися на себе справжніх та на своє місце у світі. 
У своїх працях публіцист нерідко аналізує історію українського 
суспільства, а з початком російсько-українського збройного кон-
флікту автор розвінчує міфи минулого, якими маніпулює Росій-
ська Федерація, акцентує увагу на тих історичних подіях (Голодо-
мор, Друга Світова війна, колабораціонізм), які чи не найбільше 
спотворила російська пропаганда. У збірці статей «Українська іс-
торія, російська політика, європейське майбутнє» він також проа-
налізував недавні події, такі як: Революція Гідності, Анексія Кри-
му, і вказав на події минулого, які мали б застерегти щодо агре-
сивної та протиправної політики сусідньої держави. А також Т. 
Снайдер наголосив на важливості критичного осмислення подій 
Другої світової війни, провів аналогію сучасності із 1930-ми рока-
ми та неодноразово спростовував російську пропаганду. 

Тімоті Снайдер є автором політичного тексту «Про тиранію. 
Двадцять уроків ХХ століття», який було опубліковано у 2016 році. 
У ньому автор розглянув минуле століття та окреслив тривож-
ні тенденції світової політики, які схильні руйнувати демокра-
тію. Тому Тімоті Снайдер запропонував двадцять уроків із попе-
реднього століття, які повинне засвоїти суспільство та усвідомити 
свою відповідальність за сьогодення. Публіцист зауважив, що іс-
торія може й не повторитися, але вона повинна нас навчати. 

У книзі «Шлях до несвободи. Росія, Європа, Америка» Тімоті 
Снайдер проаналізував події від 2011 до 2016 року та закцентував 
увагу на тому, що світова спільнота не збагнула важливості дея-
ких подій того періоду, які сьогодні можуть руйнувати демокра-
тію. Відтак, дослідник окреслив дві політичні концепції: політику 
неминучості та політику вічності. Політику неминучості автор ок-
реслив як «[…] відчуття, що майбутнє несе більше, ніж теперішнє, 

що закони прогресу відомі, що альтернатив немає» [1, 15]. Історик 
визначив основні ознаки цієї політичної ідеї: майбутнє важливі-
ше і несе більше, ніж сьогодення; віра в те, що з часом людина стає 
освіченішою й рідко помиляється. На зміну політики неминучості 
приходить політика вічності. Політика неминучості була прямою, 
яка рухалась до світлого майбутнього, політика ж вічності є колом, 
яке завжди має на своєму шляху ті ж самі загрози із минулого. Для 
цього періоду характерним є створення проблем, які неможливо 
розв’язати, оскільки насправді їх не існує, а також принаджуван-
ня ностальгією. Обидві політичні концепції мають й спільне: їхня 
політика базується на ідеї, що ідеї немає, а також у них власний 
стиль пропаганди. 

Таким чином, публіцист проаналізував недавнє минуле у кон-
тексті цих політичних концепцій, щоб усвідомлено поглянути на 
сучасну політичну ситуацію у світі. Тімоті Снайдер закцентував 
увагу на тому, що Російська Федерація більше схожа на США, ніж 
про це думають в американському суспільстві, а також про недо-
оцінювання небезпек щодо проекту Євразії. Публіцист вбачає по-
разку західних медіа перед російською пропагандою в тому, що з 
початку Революції Гідності та згодом російського вторгнення на 
територію суверенної Української держави, західні медіа диску-
тували з приводу того, чи справді Україна існує, і чи дійсно напала 
на неї Росія. Т. Снайдер вважає, що якщо світова спільнота зможе 
сприйняти та критично осмислювати свою минувшину, побачи-
ти своє місце у світовій історії, то розпочнеться політика відпо-
відальності. «Студіюючи чесноти, які унаявнює для нас історія, 
ми співтворимо оновлення, якого ніхто не може передбачити» [1, 
297],  – так охарактеризував цю політичну концепцію дослідник. 

Таким чином, праці історика спрямовані на те, щоб пояснити 
важливість об’єктивного розуміння минулого, наголосити на не-
обхідності розгляду сучасних проблем в історичному контексті, а 
також, що найважливіше, на історичній відповідальності. Підкрес-
лимо, що дослідник аналізує також і недавнє минуле, яке допома-
гає збагнути причини підриву демократії та спотворення правди. 

Результати і перспективи подальших досліджень. Дослід-
ники здебільшого вивчають монографії Тімоті Снайдера та аналі-
зують його бачення подій Другої Світової війни, колабораціоніз-
му, Голокосту, ми ж розглянули критичне осмислення істориком 
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як вище згаданих тем, так і недавні події: Революцію Гідності, 
російсько-український збройний конфлікт, прояви сучасної про-
паганди. На прикладах крайніх праць автора, ми окреслили ос-
новні проблеми сучасності, які вбачає в пасивному ставленні до 
історичних подій, та перестороги щодо викликів, які свідчать про 
руйнування демократичних підвалин у світі. Важливо досліджу-
вати його творчість у сукупності, щоб усвідомлювати нові та тра-
диційні методи пропаганди, небезпеку підміни понять та загрози 
розквіту тиранії.

Висновки. Сьогодні історію нерідко називають політизова-
ною, адже її використовують не лише під час аналізу минулого, 
але й при розгляді сучасних проблем суспільства, зокрема й полі-
тичних. Тому важливими є праці публічних інтелектуалів, які не 
тільки правдиво висвітлюють тогочасні суспільні процеси, але й 
розглядають їх в контексті сьогодення. Особливістю розгляду ви-
кликів сучасності крізь історичну призму полягає у тому, що сус-
пільство може уникнути проблем минулого чи вміти їм протисто-
яти. До того ж, це дозволяє громадян достеменно побачити своє 
місце у світовій історії, а це, як зазначає Т. Снайдер, спонукає до 
відповідальність за своє минуле, теперішнє й майбутнє. Важливо 
зазначити, що Тімоті Снайдер аналізує зокрема й нещодавні по-
дії, адже впевнений, що це допомагає зрозуміти на чому фокусу-
ється держава та куди прямує. 

Рекомендації. Оскільки Тімоті Снайдер нерідко виступає спіке-
ром на конференціях та бере участь у міжнародних дискусіях, де 
розглядає важливість історичної свідомості, політичну ситуацію 
у світі, а також роль журналістів у правдивому висвітленні сього-
дення, то перспективу подальших досліджень вбачаємо у аналізі 
публічних виступів дослідника. 
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ОСОБЛИВОСТІ ВИСВІТЛЕННЯ ТЕМИ СТАРТАП
ПІДПРИЄМНИЦТВА У ВІТЧИЗНЯНИХ БІЗНЕС-ВИДАННЯХ

(НА ПРИКЛАДІ МАТЕРІАЛІВ «FORBES УКРАЇНА»)

Анотація. У статті здійснено аналіз особливостей висвітлення 
теми стартап підприємництва у бізнес-виданнях. Досліджено кон-
цепції визначення ділових видань і стартап підпиємництва. Проа-
налізовано матеріали ділового журналу Forbes Україна і виявлено 
головні прикметні риси, які їм притаманні. 

Ключові слова: бізнес-видання, стартап, ділове видання, інновації.
Актуальність проблеми. Сучасний діджиталізований інфор-

маційний простір знаходиться на піку свого розвитку. Онлайнові 
видання шукають нові підходи до висвітлення інформації, вико-
ристовують новітні інструменти для створення контенту і розши-
рюють тематику власного ресурсу. Бізнес-видання не є винятком. 
Журналісти пристосовуються до таких умов і продукують якісні 
матеріали, які стосуються сучасних трендів і явищ у масмедійно-
му просторі. Одним із них є стартапи, які віднайшли свою нішу 
серед інших тем, і нині охоплюють все більше нових читачів.

Аналіз наукових досліджень. Вивченням цієї теми лише по-
чинають займатися, тому кількість наукових розвідок не є чис-
ленною. Частково проблему обґрунтовували у своїх працях такі 
дослідники: Л. Дудченко, Д. Крапивіна, Е. Лещинская. Діяльність 
сайтів бізнесової тематики мають низку питань, які потребують 
наукового обговорення.

Метою дослідження є виявлення специфіки висвітлення теми 
стартапів у діловому виданні.

Ділові видання  – якісний сегмент мас-медіа. Їх соціокомуні-
кативна сутність полягає в інформаційному обслуговуванні роз-
галуженої та складної системи бізнес-комунікації. Тематична 
палітра контенту бізнес-медіа виходить далеко за межі фінансо-
во-економічної, підприємницької та господарської проблемати-
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ки й торкається будь-якої інформації, що здатна, впливаючи на 
цільову аудиторію, сприяти її успішній бізнес-діяльності [1, c. 20]. 
Одним із нових мотивів, який стабільно з’являється на сторінках 
бізнесових видань, стала тема стартапів. Наукова спільнота не має 
єдиного визначення цього терміну. У своїй роботі ми використо-
вуємо найбільш систематизоване тлумачення дослідниці І. Яцке-
вич: «Стартап – це короткострокова форма малого інноваційного 
підприємства, метою якого є створення інноваційної продукції та 
отримання максимального ефекту» [4, c.  1171].

Провідним українським бізнес-виданням, яке займається регу-
лярним висвітленням теми стартапів є «Forbes Україна». Науковці 
відносять цей журнал до якісної ділової універсальної періодики. 
Головною ознакою універсальних видань є те, що поряд із загаль-
ноекономічними новинами та інформацією, біржовими оглядами 
вони публікують також політико-соціальні, культурологічні мате-
ріали. Але основа їх змісту – ділова інформація [1, c. 121]. Таке те-
матичне розмаїття «Forbes Україна» дозволяє охоплювати широку 
аудиторію читачів, яких цікавлять політичні й економічні події, 
новини бізнес-сектору і стартап-проєкти.

Структура журналу логічно вмотивована і має поділ за конкрет-
ними рубриками. Тематика стартапів висвітлена у двох основних 
рубриках видання – «Головне» та «Інновації». Скориставшись по-
шуком за ключовими словами в онлайн-версії журналу, було ви-
явнено, що нині існує 130+ матеріалів, у яких йдеться як про ві-
тчизняні, так і про закордонні інноваційні проєкти. 

Для аналізу ми оглянули п’ять останніх публікацій (станом 
на 20.10.2021), які стосуються стартапів: «Canva – один із найдо-
рожчих стартапів у світі з оцінкою в $40 млрд. Чому його засно-
вники обіцяють віддати більшість своїх статків на благодійність» 
(20.09.2021), ««Книжковий концентрат». Компанія Headway продає 
книжкові конспекти за мільйони доларів. Як влаштований новий 
хіт стартап-фабрики Genesis» (23.09.2021), «Стартап Party.Space 
хоче робити метавсесвіт для віртуальних зустрічей. Навіщо йому 
$1 млн від TA Ventures та інших фондів» (13.10.2021), «GitLab ви-
ходить на біржу з оцінкою $11 млрд. Чому стартап із харківським 
корінням такий дорогий» (14.10.2021), «Стартап Deel залучив $425 
млн при оцінці $5,5 млрд – він допомагає наймати людей з усьо-
го світу. Як компанія пов’язана з Україною» (19.10.2021). Типовою 

ознакою, яка об’єднує кожен з матеріалів, є постановка запитання 
у заголовку. У такий спосіб у публікації дають на нього відповідь і 
розкривають детально ту чи ту проблему.

Матеріали легкі для сприйняття навіть пересічному читачу, 
оскільки у них використані такі функціональні інструменти як: 
гіперпосилання, мультимедійні та інтерактивні елементи. На-
приклад, у статті «GitLab виходить на біржу з оцінкою $11 млрд. 
Чому стартап із харківським корінням такий дорогий» автор ви-
користав три гіперпосилання, які переадресовують читача або до 
першоджерела, або до попереднього тексту журналу. Крім цього 
«Forbes Україна» має особливий гіпертекстуальний інструмент, 
коли у певному слові вміщена інформація про позицію людини/
компанії у рейтингах видання. Для цього користувачу достатньо 
навести курсор на той текст і йому автоматично стане відома за-
шифрована інформація. Схожою є функція інформаційної під-
тримки, коли у тексті присутні дані, що потребують додаткового 
розтлумачення. До прикладу, у матеріалі є виділене слово, біля 
якого розміщений символ інформаційної довідки. Навівши кур-
сором на це слово, читач зможе дізнатися коротке пояснення, на-
приклад, розшифрування маловідомої абревіатури.

Мультимедійність представлена у візуальних елементах кожної 
публікації. Найчастіше використовують декілька зображень ви-
сокої якості, які розміщені на початку статті у якості банеру для 
заголовка, а також у самому тексті, для урізноманітнення загаль-
ного вигляду. Ілюстративний матеріал є важливим доповненням 
для тексту. Наприклад, у публікації «Стартап Deel залучив $425 млн 
при оцінці $5,5 млрд – він допомагає наймати людей з усього сві-
ту. Як компанія пов’язана з Україною» є зображення скриншоту, де 
продемонстровано як виглядає продукт Deel зсередини. Це покра-
щує розуміння читачів і дає чітке уявлення про описаний стартап.

Висновки. Таким чином, здійснивши аналіз матеріалів видання 
«Forbes Україна» можна засвідчити, що тема стартапів є популярною 
і висвітлюється доволі часто. Публікації про ці інноваційні проєкти 
виходять не менше п‘яти разів на місяць, що є хорошим показником 
і підтверджує той факт, що аудиторія зацікавлена у цій тематиці.

Перспективи подальших досліджень. Подальші дослідження 
будуть зосереджені на вивченні особливостей відображення теми 
стартап підприємництва різними неспеціалізованими медіа.
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ТВІТ» ЯК СУЧАСНИЙ РІЗНОВИД МЕДІАТЕКСТУ
(НА ПРИКЛАДІ СОЦІАЛЬНОЇ МЕРЕЖІ ТВІТЕР)

Анотація. Твітер – соціальна мережа із власною концепцію та 
особливостями інтерфейсу, де користувачі «твітять», «ретві-
тять» та створюють треди. «Твіти» часто бувають інформацій-
ним приводом для створення новинного сюжету чи заголовку в ЗМІ, 
вони є частиною масового комунікаційного процесу тощо. Проводячи 
дослідження, можна вивести певні особливості сучасного медіатек-
сту, які притаманні феномену «твіт».

Ключові слова: твіт, медіатекст, твітер, інфопривід.
Твітер – це популярна соціальна мережа, яка була заснована у 

2006 році і здобула свою популярність завдяки незвичній концеп-
ції та інтерфейсу. Щомісяця орієнтовано 50 мільйонів користувачів 
комунікують, твітять та ретвітять на цій платформі. Твіт (від англ. 
tweet) – звуконаслідування, яке притаманне птахам, дослівно пере-
кладається як «цвірінь» або «щебетати». Варто зазначити, що в цьо-
му й заключається концепція та особливість «твіта» – це невеликий 
за розміром допис до 280 символів, у 2017 році – до 170. На відміну 
від інших популярних соціальних платформ, таких як фейсбук чи 
інстаграм, де юзери можуть коригувати публікації, допис (твіт) мож-
на або видалити, або залишити у своє початковому вигляді.

Актуальність дослідження полягає в особливій будові твіт-по-
відомлення, адже воно має обмежену кількість символів та відсут-
ня функція редагування дописа. Дана специфіка соціальної мережі 
«Твітер» є причиною утворення «твітерської мови», позаяк корис-
тувачам доводиться використовувати сленгові скорочення та не-
двозначно подавати інформацію. Невелика кількість науковців 
досліджувала «твіт», як одиницю масової комунікації чи різновид 
медіатексту, більшість праць було спрямовано на вивчення таких 

понять як «твіттінг», «інтернет-меми», «мікроблогінг» (А.  Кісельо-
ва, Т. Полякова, О. Горошко). Твітер, а саме твіт-повідомлення, часто 
сприймають, як інструмент визначення настроїв суспільства або ж 
виокремлення локальних та світових трендів. (П. Куліш, О. Дзюбіна).

Мета роботи полягає в тому, що необхідно:
• виділити основні особливості сучасного медіатексту та 
порівняти зі специфікою твіт-повідомлення;
• визначити, які саме ознаки медіатексту попадає поняття «твіт»;
• дослідити, чи такому явищу як «твіт» є притаманними певні 
закономірності та жанрові показники для його класифікації, як 
одного із сучасних різновидів медіатексту.
Науковці Я. Шебештян і Г. Шаповалова стверджують, що одна 

з ознак медіатексту це зв’язок змісту з реальною дійсністю, від-
повідність реальному історичному часу, спрощена розрахована на 
масову аудиторію інтерпретація соціально значущих реалій [1]. 
Вагомі світові новини часто потрапляють у ЗМІ саме через твітер, 
особливо політичні. Для багатьох політичних діячів «твіт» є ін-
струментом поширення інформації в маси. Наприклад, 26 листо-
пада 2020 року Дональд Трамп написав у твітері: «Щойно побачив 
таблицю голосів. Не може бути, що Байден здобув 80 мільйонів го-
лосів. ЦЕ БУЛИ 100 % КУПЛЕНІ ВИБОРИ».

Цей твіт-приклад одразу підходить і ще під одну ознаку медіа-
тексту, яку виділяють у своїх працях Я. Шебештян і Г. Шаповалова: 
це включеність у масовий комунікаційний процес, оприлюднення 
в ЗМІ [1]. Оскільки цей допис став інфоприводом фактично для 
кожного ЗМІ не тільки США, а і всього світу. В Україні один із най-
більших новинних порталів «ТСН» опублікував низка статей щодо 
цієї події, як один із прикладів: «Вибори президента США: Трамп 
заявив, що в нього «вкрали» майже три мільйони голосів» [2].

Щодо змістовного наповнення твіт-повідомлень, то досліджен-
ня, проведене інтернет-агенцією Пью Аналітікс, засвідчило, що на 
світські розмови припадає приблизно 41 % повідомлень, обгово-
рення життєвих проблем – 38 % повідомлень, саморекламу – 6 %; 
новинні сюжети становлять 4 % від загальної кількості контенту; 
на спам припадає стільки ж; та 9 % – це повідомлення, що повто-
рюються (ретвіти) [3].

Отже, робимо висновок, що «твіти» можуть утворювати певні 
класифікації за видом контенту, оскільки кожному твіт-повідом-
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ленню притаманні певні стилістичні ознаки. О. Горошко у своїх 
доробках стверджує: «Відзначу також, що важливою рисою серві-
су Твіттер є прилюдна доступність повідомлень, які з’являються 
на твіт-стрічці, що також можна вважати жанровою особливістю 
комунікацій, що перебігають через цей сервіс. Ця риса наближає 
твіттінг до блогінгу, а також поріднює його з чатом, демонструючи 
ще раз гібридну та конвергентну сутність цього жанру» [4].

Окрім того, феномен такого поняття як «твіт» полягає в тому, 
що інфопривід може надходити від самого першоджерела інфор-
мації. Концепція споживання новин через телеканал, радіо чи ін-
тернет-видання є звичною для нас. У цьому випадку, будучи ко-
ристувачем твітера, ми можемо дізнатися про наймасштабніші 
події світу першими. Політики, юристи, артисти, бізнесмени, жур-
налісти, письменники  – усі люди, які працюють над розвитком 
особистого бренду, доволі часто повідомляють важливу інформа-
цію чи новини саме через твітер.

А. Кісельова зазначає, що за останні кілька років твітер засвоїло 
чимало українських суспільно-політичних діячів (П. Порошенко, 
Ю. Тимошенко., С. Цеголко, В. Кириленко, М. Добкін тощо), але 
найбільша аудиторія належить наразі С. Вакарчуку (актуальна ін-
формація на 08.04.2016 р.) [5].

Отже, «твіт» можна вважати одним із різновидів сучасного меді-
атексту, оскільки йому притаманний схожий перелік ознак. Особли-
вістю будови твіт-повідомлення – це його структура, оскільки воно 
є короткими, інколи з помилками, але з легкістю можна перевірити 
чи інформація має зв’язок із дійсністю, адже всі твіти датуються. Та-
кож «твіттінг» можна назвати масовим комунікаційним процесом, 
оскільки користувачі мають можливість коментувати, твітити, ре-
твітити, створювати треди тощо. Один твіт часто стає інфоприво-
дом для багатьох ЗМІ, а проаналізувавши 1000 твітів, можна виділи-
ти тенденції та настрої суспільства щодо тієї чи іншої події. Також 
можна виділити певні лінгвістичні та стилістичні особливості «тві-
терської мови», оскільки обмежена кількість символів та концепція 
самої соціальної мережі змушує користувачів креативити, скорочу-
вати, та неординарно подавати ту чи іншу інформацію.
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В наш час, відеохостинг Youtube набрав дуже великої популяр-
ності й продовжує це робити. Нова аудиторія щодня приходить на 
нього, відкидаючи телебачення в минуле. Адже тут, людина може 
зустріти величезну кількість контенту, який буде більш цікавішим 
та розвиваючим, аніж нудні телевізійні програми, які давно не змі-
нюють формат. І чи зможе втримати телебачення свою аудиторію з 
таким темпом росту Інтернет-платформи Youtube, важко сказати.

Мета публікації: дійти наукової розвідки властивість віде-
охостинг «Youtube» стати повноцінною заміною українського те-
лебачення.

Для більш детального аналізу цього питання, пропоную розді-
лити контент телебачення та відеохостингу на три основні кате-
горії:

• новинна категорія;
• пізнавальна категорія;
• розважальна категорія.
Вони будуть слугувати опорними пунктами в аналізі контенту 

та популярності серед аудиторії на цих платформах.
Новинна категорія. У нашій країні, телебачення досі зали-

шається основним джерелом новинної інформації. Згідно дослі-

дження Центру Разумкова [1], станом на серпень 2020 року, 75% 
українців надає перевагу центральним телеканалам. Проте, ауди-
торія телебачення з кожним роком зменшується. Ще у 2018 році, 
відсоток глядачів становив 86% [2]. А у 2021 році – 52% [3].

А от з соціальними мережами, до яких входить і відеохостинг 
Youtube, ситуація інша. Там аудиторія лише зростає. У 2019 році 
з цих джерел, новинну інформацію брало 24% українців, у 2020 – 
44% [1], а у 2021 – 66% [3]. Із них, 96% людей використовують плат-
форму Youtube [4].

Чому ми можемо спостерігати таку динаміку? Українці втрача-
ють довіру до телебачення та загальнонаціональним ЗМІ в цілому. 
Все більше людей починає розуміти, що кожен телеканал підпо-
рядковується певному олігарху, а тому не може бути об’єктивним. 
Телеканали можуть приховувати певну інформацію, заради рей-
тингів, або ж, возвеличувати певну особу.

Згідно дослідження компанії «Детектор Медіа» [5], у 2019 році 
на всіх великих та головних каналах України була зафіксована 
прихована, або пряма політична джинса.

Інтернет й платформа Youtube, також наповнені подібними 
матеріалами. Проте вони дають більш широкий спектр вибору 
контенту. Глядач може сам обрати, що йому дивитись, яку інфор-
мацію отримувати та в якій формі вона має бути. Youtube знахо-
диться в мережі Інтернет, а в ній, людина, яка подивилась новину, 
може відразу й перевірити її на достовірність. Тобто, відеохостинг 
відкриває більше можливостей для глядачів, аніж ТБ.

Пізнавальна категорія. До цієї категорії можна віднести усі 
програми, які навчають, розвивають, або ж розказують людям 
щось нове. Наразі, на українських каналах існує багато таких про-
грам [6]. Більшість із них стосується політичної та соціальної те-
матики. Адже ці теми хвилюють українців найбільше в наш час.

Проте, знову ж таки, потрібно дивитися на якість цього контен-
ту. Майже кожна така програма переростає в політичну агітація, 
або просте емоційне шоу. У час постмодернізму, політика пере-
росла в видовище, адже людей не цікавить контент, який не ви-
кликає емоції, або суперечності. 

Пізнавальний контент на українському телебаченні представ-
лений широко, його якість викликає сумнів. Відеохостинг Youtube. 
зібрає безмежну кількість пізнавального контенту. Причому він 
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може бути на безмежну кількість тем, різними мовами й від різ-
них представників соціальних верст населення. Тут наявні про-
грами, подібні до тих, які випускає телебачення. Та, що говори-
ти, навіть саме українське ТБ публікує свій контент до платфор-
ми Youtube. Проте, не дивлячись на це, свободи слова в Інтернеті 
більше, спектр вибору більше, якісних програм більше.

Розважальна категорія. Остання категорія – розважальна. Ця 
категорія просто необхідна для населення України. Війна, хворо-
би, нестабільний стан країни – це все викликає негативні емоції у 
людей. А для того, щоб триматися в стабільному стані та не впада-
ти в смуток, необхідний контент, який приносить щастя і радість. 
Такою і є розважальна категорія.

Українське ТБ, може запропонувати велику кількість програм. 
«СТБ», «Новий канал», «2+2», «К1», «ТЕТ», «1+1» – усі ці телеканали 
виробляють найбільшу кількість розважального контенту та ма-
ють велику популярність [7].

І, якщо бути чесним, тут українське телебачення може повні-
стю задовольнити бажання розважитись у людей. Адже, дійсно, їх 
спектр дуже великий: починаючи від ток-шоу і закінчуючи перео-
дяганням відомих людей.

Проте, центральна аудиторія таких програм старіє. Молодь не 
хоче дивитися програми [8], формат яких є доволі старим та уже 
давно втертим в історію. Молоді необхідний рух та розвиток, а не 
страх відходити від контенту, який приносив успіх 10 років тому.

Стенд-ап, вечірні ток-шоу й інші гумористичні програми – це 
те, що необхідне молоді. І це легко довести кількістю підписників 
таких каналів:

• LNJ [9]- 478 тисяч підписників, 90% відсотків із яких, 
представники України.
• Підпільний стенд-ап [10] – 69 тисяч підписників.
• Andro-news.com [11]  – 1 480 000 підписників, більшість із 
України. 
Подібних каналів величезна кількість. Більшість молоді України 

переходить туди, адже вони подають більш цікавіший і різносто-
ронній контент. Саме через подібні причини телебаченню досить 
важко у майбутньому буде конкурувати з Youtube.

Висновки. Відеохостинг «Youtube» є більш перспективним се-
редовищем відеоконтенту в мережі, ніж телебачення. Спектр про-

грам є більшим, різноманітним та цікавішим. Аудиторія Інтерне-
ту стає тільки більшою і продовжить рости. Тому, в майбутньому, 
відеохостинг «Youtube» зможе замінити українське телебачення.

Телебачення наразі може дати своїй аудиторії достатню кіль-
кість інформації та контенту. Проте, у неї є властивість старіти. 
Тому, якщо представники ТБ-медіа в найближчий час не почнуть 
змінювати свій підхід до формування та створення програм, їм 
слід очікувати втрату великої частини аудиторії.
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Штучний інтелект – концепція, що швидко розвивається і має 
велику кількість прихильників з огляду на автоматизацію проце-
сів, зменшення виснажливої механічної людської праці, надання 
даних про катастрофи й погодні умови в реальному часі та мож-
ливість працювати цілодобово без сну та їжі на відміну від людей. 
Попри це нова форма штучного інтелекту – технологія діпфейків – 
набуває суперечливого ставлення внаслідок можливості поширю-
вати неправдиву, сфальсифіковану інформацію.

Мета роботи – розглянути технологію діпфейків як один з еле-
ментів соціальних комунікацій, проаналізувавши позитивні та нега-
тивні практики  використання технології в різних суспільних сферах.

Питанням використання технології діпфейків займалися Л. Ве-
жель, Л. Лисенко, Н. Міщенко та ін.; ризики кіберсоціалізації висвіт-
лювали П. Кабанова, Ю. Чаплинська, К. Юртаєва. До питання діпфей-
ків звертались також зарубіжні дослідники, зокрема Дж. Вілласенор, 
Вальорска М. Аґнєшка, Р. Гудін, К. Джайлз,  М. Мустаффа, Д. Сітрон, 
К. Хартманн, Р. Чесні та ін. Проте проблема використання технології 
діпфейків в наукових роботах  займає незначне місце через новизну 
самої технології та залишається майже не дослідженою. 
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Розглянемо походження   поняття. У праці Центру стратегіч-
них комунікацій НАТО StratCom “The role of deepfakes in malign 
influence campaigns” зазначається, що термін “діпфейк” вперше 
було застосовано у грудні 2017 р., а поняття діпфейків трактують як 
нейронну мережу, що здатна виявити специфічні риси, які можна 
використовувати для створення зображень, аудіо та відеозаписів 
[7, 6-8]. Більш зрозуміло про діпфейки висловився Джон Вілласе-
нор, старший науковий співробітник Центру технологічних інно-
вацій: “Діпфейки – це відео, створені для того, щоб здавалося, що 
людина говорить або робить те, чого вона ніколи не говорила чи 
не робила” [9].

Тож, технологія може містити у собі сфабриковану інформацію, 
ідеї, емоції тощо. Це дає підстави стверджувати, що діпфейки – 
один з елементів соціальних комунікацій, що має як негативні, 
так і позитивні практики використання. Під соціальними комуні-
каціями ми розуміємо “інформаційно-комунікаційне поле життя 
суспільства з його соціальним характером”, що з`єднує складники 
суспільної сфери та структурує суспільну діяльність [1, 9].

Розглянемо негативні практики використання технології ді-
пфейків переважно в політичній сфері:

1. Шантажування сфальсифікованими матеріалами. У зві-
ті Дослідницької служби Конгресу попереджається, що контент з 
технологією діпфейків можуть використовуватися для шантажу 
обраних чиновників або тих, хто має доступ до секретної інфор-
мації з метою шпигунства або впливу [8].

2. Фабрикація доказів. Технологія діпфейків  – система ма-
шинного навчання, яка самостійно визначає, чи створений нею 
фальшивий матеріал є достатньо реалістичним. Якщо ні, то си-
стема самовдосконалюється завдяки збиранню й аналізу великої 
кількості нової інформації [8]. Через це люди, на яких фабрику-
ються докази, часто втрачають довіру й лояльність з боку оточен-
ня внаслідок схожості сфабрикованої інформації на правдиву.

3. Обман громадськості та підрив довіри до демократичних 
інституцій. Роберт Чесні та Даніель Кітс Сітрон, американські 
професори права, відзначали в технології діпфейків наявність 
великого потенціалу впливати на результати виборів й на полі-
тичний клімат в цілому, особливо якщо вдало розрахувати час 
популяризації фальшивого матеріалу: не зарано, тоді інформа-

ція буде спростована, й не запізно, тоді реципієнти скоріш за все 
не сприймуть повідомлення [4, 25-26]. Наприклад, у квітні 2020 
року бельгійське співтовариство “Повстання проти вимирання” 
(Extinction Rebellion Belgium) опублікувало в Фейсбуці підробле-
не відео прем’єр-міністра Бельгії Софі Вільмес. Відео пропагує 
можливий зв’язок між вирубкою лісів і COVID-19. Протягом доби 
допис переглянуло понад 100 000 користувачів. На сторінці в Фей-
сбук, де з’явилося відео, багато користувачів розцінили матеріал з 
використанням технології діпфейків як справжній [6].

Але ця технологія має і позитивні практики використання, зо-
крема в освітньому процесі, в торгівлі, мистецтві та сфері розваг. 
Розглянемо їх:

1. Можливість проведення інноваційних уроків. Школи та 
вчителі досить давно використовують медіа, аудіо, відео в кла-
сі. Діпфейки можуть допомогти вчителю проводити інновацій-
ні уроки, які набагато цікавіші, ніж традиційні візуальні медіа-
формати. Синтетичні медіа, згенеровані штучним інтелектом, 
можуть повернути історичних постатей до життя й зробити 
освітній процес більш привабливим та інтерактивним. Відео з 
реконструкцією зовнішності й\або голоси історичних осіб ма-
тимуть більший вплив на аудиторію. Такі технології вже засто-
совувалися в музейній справі.
2. Примірка одягу та аксесуарів у режимі реального часу, не 
виходячи з дому. У сфері роздрібної торгівлі модними товарами 
діпфейки можуть допомогти перетворити клієнтів на моделей, 
практично випробовуючи найновіший одяг та аксесуари [5].
3. Розвиток мистецько-розважальної сфери. У березні 2018 
року мультидисциплінарний художник Джозеф Айерл опублі-
кував відеоарт Un’emozione per semper 2.0 (українська назва: 
Італійська гра), щоб досліджувати рефлексію поколінь, а також 
роль провокації у світі мистецтва. Ним було створено актрису, 
синтетичну версію кінозірки 80-х Орнелли Муті, за допомогою 
штучного інтелекту. Для технічної реалізації Айерл використав 
фото- й відеоматеріал фотомоделі Кендалл Дженнер. Програма 
замінила обличчя Дженнер на розраховане штучним інтелек-
том обличчя Орнелли Муті [3].
Технологія діпфейків є особливо цікавою для кіноіндустрії, на-

самперед для постпродукції та дубляжу, можливе використання в 
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рекламі [2, 24-25]. Також в індустрії відеоігор графіка та зображення, 
створені штучним інтелектом, можуть прискорити створення ігор. 

Висновки. Технологія діпфейків – це один з елементів соціаль-
них комунікацій через наявність у повідомленні інформації, ідеї, 
емоцій тощо. Синтетичне медіа, створене штучним інтелектом, 
має як негативні, так і позитивні практики використання в різних 
суспільних сферах. До негативних, переважно у політичній сфері, 
належать: 1) шантажування сфальсифікованими матеріалами; 2) 
фабрикація доказів; 3) обман громадськості та підрив довіри до 
демократичних інституцій. Позитивні практики використання: 
1) можливість проведення інноваційних уроків в освітньому про-
цесі; 2) примірка одягу та аксесуарів в режимі реального часу; 3) 
розвиток мистецько-розважальної сфери.

Перспективи поєднання віртуального і реального простору на 
основі штучного інтелекту, перманентний розвиток інформацій-
но-комунікаційних технологій актуалізує питання безпечного ви-
користання діпфейків у системі соціальних комунікацій, що ви-
значає перспективи подальших досліджень.
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ВИДИ ЧАТ БОТІВ ТА ЇХ ОСОБЛИВОСТІ

Анотація. У роботі розглянуто чат-боти як популярну форму 
комунікації. Увага приділена особливостям чат-ботів з точку зору 
прикладних соціально-комунікаційних технологій.

Ключові слова: чат-боти, інтернет-комунікації, типи чат-ботів.
Чат-боти полегшують брендам доступ до споживачів у соціаль-

них мережах. За допомогою технології ботів бренди можуть безпо-
середньо взаємодіяти з потенційними та поточними клієнтами на 
платформах соціальних мереж. Ці боти можуть розважати, допо-
магати та інформувати користувачів у форматі, який їм подобаєть-
ся: спілкуватися в чаті.

Чат-боти – це віртуальний співрозмовник, який з’єднує корис-
тувача з будь-яким сервером і розуміє набір команд або природне 
мовлення людини. Популярність ботів обумовлена перенасичен-
ням ринку мобільних програм, їх кількість росте, але користувачі 
вже не мають бажання встановлювати щось нове [2].

Служба моніторингу соціальних мереж amaSocial каже, що 
чат-боти – це комп’ютерні програми, призначені для імітації роз-
мови з людьми-користувачами. Їхня зосередженість на розмовах 
призвела до зростання популярності за останні кілька років, осо-
бливо в соціальних мережах.

За словами Гері Нілона в дописі для Forbes, у Facebook Messenger 
активні понад 300 000 чат-ботів, і до 2020 року 85% усіх залучення 
споживачів здійснюватиметься без взаємодії з іншою людиною [1].

Чат-боти можуть допомогти брендам досягти різних маркетинго-
вих цілей. Деякі боти лише створюють обізнаність про ваш бренд, тоді 
як інші можуть допомогти зробити сторінку вашого бренду в соціаль-
них мережах місцем, куди можна отримати допомогу чи пораду.

Технологія ботів на платформах обміну повідомленнями за-

раз просуває продукти споживачам і спрямовує їх на веб-сайти 
електронної комерції. Деякі бренди навіть дозволяють клієнтам 
замовляти та оплачувати товари  – і все це в простій розмові з 
чат-ботом [4].

Типи чат ботів:
1. Розважальний чат-бот
Один із способів використання чат-ботів для брендів – це «роз-

важальники». Наприклад, розважальні та медіа-компанії почали 
використовувати цих ботів для просування нових фільмів корис-
тувачам соціальних мереж.

У 2016 році розважальна компанія Lionsgate запустила гру 
чат-бота на Messenger і Kik для просування фільму Now You See 
Me. Її творці називають її «магічно інтригуючою інтерактивною 
сюжетною грою».

Видання a.listdaily, орієнтоване на маркетинг, розглянуло гру 
чат-бота, пояснивши, що вона допомагає занурити шанувальни-
ків у історію фільму. Видання зазначає, що «ігровий досвід робо-
ти з ботами» дозволяє користувачам розгадувати головоломки та 
взаємодіяти з персонажами всесвіту Now You See Me [3].

Disney також використовував чат-бота в Messenger для просування 
свого фільмуZootopia і Universal Pictures Home Entertainment оживили 
персонажа Дока Брауна з трилогії « Назад у майбутнє » на Messenger.

Ці боти запрошують користувачів соціальних мереж відчути 
себе частиною історії, що допомагає викликати інтерес до фільмів 
і, в ідеалі, продавати більше квитків у кіно.

2. Чат-бот обслуговування клієнтів
Цей тип ботів відповідає на запитання клієнтів, що стосуються 

обслуговування, і, оскільки вони завжди активні, клієнти можуть 
отримати відповіді негайно – незалежно від часу доби.

У 2017 році Vodafone Italy запустила чат-бот для обслуговування клі-
єнтів, який доступний через Messenger або приватний чат компанії.

Бот може відповісти на основні запитання та зв’язати клієнтів 
із людиною-оператором, коли їм це потрібно. У звіті дослідниць-
кої та видавничої компанії Fast Mode також пояснюється, що май-
же 90% місячних загальних взаємодій Vodafone Italy відбувається 
в цифровому вигляді. 

Це робить чат-бота ефективним рішенням, яке допомагає клієн-
там, коли їм це потрібно – без клопоту чекати відповіді [1].
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3. Помічник чат-бота
Ці чат-боти базуються на здібностях ботів обслуговування клі-

єнтів надавати своїм користувачам цінну інформацію. Напри-
клад, чат-боти-помічники можуть давати рекомендації на основі 
вподобань споживачів. Хоча ці боти пов’язані з брендами, вони 
існують не лише для продажу продукції бренду.

Смайлик-бот British Airways може порекомендувати місце від-
починку відповідно до характеру та настрою людей. Незважаючи 
на те, що компанія створила його, щоб викликати інтерес до свого 
«Незабутнього розпродажу», люди також могли просто використо-
вувати його для порад на відпочинок або знайти натхнення для 
свого наступного місця відпочинку [5].

Чат-боти-помічники  – це маркетинговий інструмент, який 
може допомогти брендам відігравати більшу роль у житті спожи-
вачів, але не сприймається як техніка «жорсткого продажу».

4. Фірмовий чат-бот
Фірмові боти схожі на «сучасних консьєржів», які допомагають 

споживачам знаходити нові продукти, які відповідають їхнім упо-
добанням. Вони відрізняються від чат-ботів-помічників тим, що 
вони більше спрямовують споживачів до продуктів бренду.

Чат-бот Tommy Hilfiger Messenger, TMY.GRL, допомагає спожи-
вачам знайти одяг Tommy Hilfiger відповідно до їх особистого сти-
лю моди. Коли користувачі вибирають у чаті опцію «Знайди свій 
новий образ», бот задає серію запитань про ваш стиль. Потім на 
ньому відображаються три наряди Tommy Hilfiger, які відповіда-
ють вашим уподобанням [1].

Споживачі у вибраних країнах можуть додавати товари, які 
вони хочуть купити, у віртуальний кошик для покупок, поки вони 
ще в чаті. Коли вони готові заплатити, бот надає посилання на сто-
рінку оплати на веб-сайті компанії.

Рейчел Артур написала у статті для Forbes, що бот – це грайли-
вий інструмент, який «може виявитися актуальним для бренду та 
його мети орієнтуватися на молодшу тисячолітню аудиторію».

5. Чат-бот електронної комерції
За допомогою ботів додатки для обміну повідомленнями, як-

от Facebook Messenger та DM від Instagram, виявляються ідеаль-
ними платформами для електронної комерції. Виходячи з цьо-
го, у вересні 2016 року Domino’s Pizza у США запустила програму 

Messenger Ordering, об’єднавши технологію ботів та електронну 
комерцію в додатку для чату.

Чат-бот дозволяє клієнтам замовляти їжу через Messenger. Це 
крок уперед від фірмових ботів, таких як TMY.GRL, оскільки ко-
ристувачам не потрібно виходити з чату, щоб оплатити своє за-
мовлення. Однак клієнти повинні створити профіль на веб-сайті 
компанії та ввести дані своєї кредитної картки перед використан-
ням бота [1].

Після налаштування профілю це так само просто, як розпочати 
чат з ботом і надіслати запит на попередньо встановлене замов-
лення або останнє замовлення, яке зробив клієнт. Також можливі 
індивідуальні замовлення.

Як одне з найбільш просунутих застосувань технології ботів на 
платформах соціальних мереж, приклад Domino’s Pizza показує, як 
зростає використання технології ботів для електронної комерції [1].

Отже, еволюція цих різних типів ботів є хорошою новиною для 
маркетологів. За допомогою чат-ботів компанії можуть набли-
зитися до присутності в повсякденному житті потенційних і по-
точних клієнтів – незалежно від часу доби. Технологія ботів також 
дозволяє брендам охоплювати широке коло споживачів.
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Актуальність проблеми полягає у недостатньому вивченні 
галузі SMM. З  появою у світі COVID-19 бізнес зрозумів, наскіль-
ки важливі онлайн продажі, тому і власникам стартапів не варто 
втрачати ще один повноцінний майданчик для просування про-
дуктів чи послуг.

Аналіз наукових досліджень. Проблеми та шляхи розвитку 
просування стартапів описані та досліджені багатьма дослідни-
ками. Зокрема, в Україні сучасні теоретичні підходи до менедж-
менту стартапів, світовий тa вітчизняний дoсвід розроблення 
стартап-проєктів вивчають О. Гавриш, В. Дергачова, М. Кравчен-
ко, Н. Ситник, Ж. Жигалкевич, К. Бояринова, О. Гук, Г. Мохонько, 
Є. Дергачов, К. Копішинська [5]. У Росії маркетинг в соціальних ме-
діа вивчають Н. Злобина, К. Завражина, а SMM просування старта-
пу – Н. Маматова, В. Медков та інші.

Метою наукової роботи є з’ясування ключових інструментів 
SMM як одного із способів залучення та комунікації з потенційни-
ми споживачами стартапу, а також визначення дієвих кроків для 
ефективного просування стартапу.

Термін SMM (Social Media Marketing) з англійської переклада-
ється як «маркетинг в соціальних мережах». З’являється такий вид 
просування продуктів на початку 2000-х років. Точної дати не ві-

домо, але появу SMM пов’язують зі створенням перших всесвітньо 
відомих соціальних мереж: Facebook  – 2004 р., Twitter  – 2006 р., 
Instagram – 2010 р. [1]. Перед цим у 90-х роках ХХ століття з’являєть-
ся ще один термін SEO(search engine optimization), що означає «по-
шукова оптимізація сайту» [6]. SEO стало початком просування в 
Інтернеті на прикладі сайтів, а SMM– продовження просування вже 
для соціальних мереж. Під час створення будь-якого товару, послу-
ги чи інформаційного продукту важливо зрозуміти один з найваж-
ливіших етапів – просування. Це робиться для того, щоб залучити 
потенційних споживачів, створити комунікацію з ними та здобути 
пізнаваність бренду. Оскільки понад 50% користувачів інтернету – 
це люди, які зареєстровані у різних соціальних мережах, тому тут 
популяризація продукту матиме ефективний результат [1].

Варто зазначити, що маркетинг соціальних мереж також пов’я-
заний із журналістикою, соціологією, рекламою, зв’язками з гро-
мадськістю. SMM – це про створення комфортних умов для ауди-
торії у соцмережах та комунікація з нею. Увагу споживачів можна 
купити за допомогою реклами, а довіру цільової аудиторії потріб-
но здобувати поступово. Соціальний маркетинг має більше рис 
журналістики, ніж блогінгу, інструменти, за допомогою яких по-
трібно завоювати довіру аудиторії. Це постійна взаємодія з клієн-
том і подання тієї інформації, яку потребує споживач, а не тієї, що 
потрібна компанії чи бізнесу. Просування стартапу в соцмережах 
подібне до просування будь-якого іншого товару чи послуги. Пер-
ша та найголовніша мета – визначити свого потенційного клієнта, 
скласти детально його образ, його вподобання та запити. На ета-
пі створення ідеї стартапу однією з головних цілей є визначен-
ня свого потенційного споживача. Тому під час розробки плану 
просування стартапу образ клієнта вже готовий, надалі варто бу-
дувати ефективну комунікацію з ним за допомогою SMM-інстру-
ментів. Потрібно ретельно вивчити цільову аудиторію у різних 
соціальних мережах. До прикладу, просування стартапу у Фейсбу-
ці буде інакше, ніж у Твіттері. Специфіка цих соціальних мереж 
різна, тому і контент має відрізнятись. Під час аналізу аудиторії 
визначають середній вік аудиторії, професії, хобі, інтереси, а та-
кож проблеми [4]. Просування у соцмережах покликане зацікави-
ти дійсно реальних людей, не ботів чи спам-сторінки [7]. Адже ця 
зацікавленість згодом переросте у монетизацію товару чи бренду. 
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Тому максимально заглиблюватись у кожну мережу, дізнаватись 
всі нюанси, можливості та можливі труднощі – найкращий підхід 
до промоції свого стартапу.

Ще одна важлива складова ефективного просування у соцмере-
жах – контент. Контент – це збірний термін, що характеризує інфор-
мацію на сторінках соцмереж [7]. Контентом можна назвати тексти, 
аудіо- і відеофайли, графічні зображення, анімації, загалом, усе, що 
можна побачити, почути або прочитати. Тому незалежно від мети 
стартапу, контент має бути цікавий і корисний для цільової ауди-
торії. Бувають такі види контенту: розважальний контент (жарти, 
конкурси, меми); контент, що продає (товари зі знижками, акції); 
новинний контент (інформування про новинки у сфері, новини 
пов’язані з продуктом чи послугою); репутаційний контент (відгуки 
споживачів, нагороди компанії); комунікаційний контент (спілку-
вання зі своєю аудиторією, опитування, запитання); контент, що за-
лучає (залучення аудиторії до активності на сторінці). Для потужної 
та ефективної SMM-кампанії потрібно балансувати види контенту. 
Людина заходить в соцмережі з метою відпочити або ж поспілкува-
тись з друзями. Саме це має наштовхнути бізнес так структурувати 
свій контент, щоб не навантажувати клієнта зайвою інформацією 
або ж великою її кількістю. Також для компанії стартапу важливо не 
тільки привабити клієнта товаром чи послугою, а й залучити до дії 
купити/запитати/подзвонити. Тому дуже важливо під час створен-
ня та планування контенту створити максимально комфортні, не 
нав’язливі способи залучення аудиторії.

Висновки. Термін «SMM» не так давно з’явився на теренах України. 
Цю сферу лише починають вивчати, розуміти її дієвість та важливість 
для сучасного світу, тому існує потреба для подальшого глибшого ви-
вчення та наукового дослідження. Для стартап-проєктів дуже важли-
во правильно вибудувати SMM-стратегію під час просування свого 
інноваційного продукту чи послуги. Якщо дотримуватись основних 
інструментів користування соціальними мережами, то стартап набу-
де довіри від аудиторії та зможе гідно конкурувати на ринку.
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Ранкове радіошоу – це програма на радіостанції, яка виходить у 
ранкові години з метою інформувати, повідомляти про актуальне 
сьогодення, заряджати людей на вдалий день. Прикладами таких 
шоу є «Хеппі ранок», «Ранні пташки», «Динаміки» тощо.

Ранкове радіошоу відіграє важливу роль для радіостанції. 
Сформоване як особливий тип мовлення воно має свою стилісти-
ку, структуру і виконує важливі функції в ефірі. Загальним і не-
змінним показником ранкового шоу є його інтерактивність. Спе-
цифіка програми визначається форматом радіостанції, а також 
особливостями ранкового сприйняття інформації. 

Мета дослідження – виявити специфіку ранкового шоу, його 
структурні характеристики; з’ясувати типологію ранкового шоу та 
особливості роботи ведучого на прикладі радіостанції «Хіт FM».

Ранковий ефір складається з взаємозв’язаних між собою еле-
ментів. Їхня кількість і якість переважно залежать від типу шоу, а 
також від професіоналізму й творчих здібностей людей, які пра-
цюють над його створенням [3]. 

Ранкове шоу порівняно з іншими радіопрограмами має ряд 
відмінних рис: час виходу, медіапланування ефірного часу з ура-
хуванням особливостей сприйняття слухачами програми, інте-

рактивність, а також рольова поведінка ведучих, обумовлена орі-
єнтацією на певну аудиторію. 

Ранкове шоу є програмою, яка виходить зазвичай о сьомій го-
дині ранку, його хронометраж у середньому становить 3-4 години. 
У його композиційну структуру як обов’язкові входять такі еле-
менти: новини (суспільно-політичні та тематичні), прогноз пого-
ди, інтерактивні ігри, різноманітні рубрики розважального та піз-
навального характеру. До кожного з цих елементів ставиться ви-
мога підкорятися специфіці сприйняття «ранкової» аудиторії [1]. 
Наприклад, до розкладу ранкового шоу «Хеппі Ранок» входять такі 
рубрики: новини та прогноз погоди, гороскоп, гра в слова, жарт до 
сніданку, цікаві розмови та багато іншого.

Ранкове шоу підтримує одну й ту ж структуру, тобто певні ком-
поненти постійно повторюються в заданий час; воно полі функ-
ціональне й основне його завдання – розвага. На реалізацію цієї 
функції спрямовані всі складові програми. 

Ефективність ранкового шоу багато в чому залежить від зді-
бностей ведучого, який відіграє ключову роль в ефірі. Аудиторія 
радіо збільшується, коли ведучі активно контактують зі слухачем, 
цікавляться його життям, їхній професіоналізм проявляється в 
повазі до смаків аудиторії. Успішні ведучі ранкового шоу форму-
ють, можливо штучно створюють, самобутній імідж в ефірі, що 
вимагає від них гарних акторських навичок [2].

Максимально важливою є здатність радіоведучих створювати 
з наданих авторських компонентів програми цілісний радіопро-
дукт, якісне ранкове шоу. Критерії, необхідні для успішної роботи 
ведучих, такі: наявність команди з двох або трьох осіб, рольова по-
ведінка, висунення лідера, відповідність іміджу формату станції.

Отже, ранкові радіошоу відіграють важливу роль для радіостан-
цій, успішне ранкове шоу привертає найбільшу кількість людей до 
радіостанції, які потім залишаються і слухають обрану радіостанцію 
щодня. Якісний контент, гарна підготовка ведучого, злагоджена ко-
мандна робота – запорука успішного та якісного радіопродукту.
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Сьогодні, в епоху активної діджиталізації, майже неможливо 
уявити своє повсякденне життя без Інтернету та соціальних ме-
реж. Особливо зараз, коли сучасні умови у світі вимушують обме-
жувати свою комунікацію в очному вигляді, та переміщувати всю 
діяльність в онлайн. Освітня діяльність не стала виключенням, а 
різноманітне онлайн-навчання з будь-яких сфер життєдіяльності 
набуло шаленої популярності.

Як інструмент для освіти стали використовувати й одну з най-
популярніших соціальних мереж сьогодення – Інстаграм. Поши-
реність і масштаби розповсюдження цієї платформи вражають. 
Адже кількість активних користувачів соцмережі перевищує 1 мі-
льярд осіб [1], і цей показник постійно зростає.

Окрім зручності для роботи та заробітку, Інстаграм певним чи-
ном набув поширення серед освітньої діяльності, зокрема куль-
турно-просвітницької. Функціонал цієї платформи дозволяє про-
сто та лаконічно, і водночас обширно продемонструвати різні 
надбання світової культури.

Що стосується аудиторії платформи, то згідно з результатами дослі-
дження PlusOne, Інстаграм найбільш популярний серед українців віком 
18-24 роки. Близько 3 млн осіб серед цієї вікової групи є користувачами 
цієї соцмережі, а це – 91,04% від всіх жителів України в цій групі [2].
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Саме в такому віці індивідуум схильний до розвитку, пізнання 
світу та самоосвіти. І тут важливо потрапити в корисний інфор-
маційний потік. Адже від його формування залежатиме подальше 
сприйняття культурної галузі.

В умовах пандемії багато культурно-просвітницьких установ і 
проєктів перемістилися в онлайн-середовище. Таким чином значна 
кількість українських і світових музеїв створили віртуальні екскурсії 
та онлайн-виставки. Серед найвідоміших культурних осередків сві-
ту: Музей Ван Гога в Нідерландах, Лувр у Франції, Британський музей, 
Театр-музей Далі в Іспанії, Музей сучасного мистецтва в США, Наці-
ональна галерея сучасного мистецтва в Індії та багато інших. Відомі 
світові театри транслювали свої вистави на різних платформах. 

Подібні спроби установ культури мали на меті широке розпов-
сюдження світової культурної спадщини серед масової аудиторії. 
Неодмінно це мало свої позитивні результати, бо окрім гарної 
можливості для самовдосконалення, завдяки віртуальним про-
сторам можна було подорожувати в усьому світу.

Однак, з поступовим поверненням до звичного робочого режи-
му, у населення з’явилася потреба в споживанні культурного кон-
тенту, але в більш стислих формах. І саме тому культурні заклади 
почали розвивати свої сторінки в соціальних мережах. Це дає змо-
гу як і продовжувати культурно-просвітницьку діяльність у маси, 
так і підтримувати імідж установи серед прогресивної аудиторії.

Наприклад, Національний художній музей України – NAMU – 
активно розвиває сторінки в соцмережах [3]. Окрім афіш про нові 
виставки, в акаунті закладу можна знайти моменти за лаштунка-
ми підготовчого процесу до виставок, афіши до спеціальних по-
дій, що проводяться на базі музею, короткі оглядові екскурсії, осо-
бливості просвітницьких проєктів, цікаві факти про експонати та 
ще багато цікавого. 

Доцільно сформоване планування та тактика взаємодії за-
кладу з аудиторією в соціальних мережах може надати значно-
го зросту. Зокрема, виставку Chloé Couture у NAMU за 10 днів 
відвідали 12 тисяч людей. На 95 % це була нова аудиторія, яка 
активно користується Instagram, що додало сторінці музею в цій 
мережі більше популярності [4].

Висновки. Сучасні умови світу змусили змінювати вектори та 
форми діяльності в більшості галузей. Не виключенням стала й 

культурно-просвітницька діяльність. Світова ізоляції та жорстокі 
обмеження у відвідуванні різноманітних закладів надали пош-
товх на саморозвиток населення та поштовх до змін для креатив-
них індустрій.

Чимала кількість культурних установ почали розширювати 
свою діяльність у популярних соціальних мережах. У свою чергу 
молодь, яка є активними користувачами цих інтернет-платформ, 
стала розширювати свої пізнання та більше звертати увагу на 
культурно-просвітницьку діяльність.

Таким чином, зміна в подачі інформації від культурних уста-
нов і вихід за рамки звичного серед молоді, створили позитивну 
тенденцію щодо споживання якісного просвітницького контенту 
сучасності та окультурення мас.
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Але в умовах глобалізації та технічного розвитку найпоширені-
шою характерною культурною позицією для масового суспільства 
постає споживацьки-розважальна. Надмірне споживання інфор-
мації характеризується її великими обсягами, значною динамі-
кою та швидкістю надходження. Звідси випливає й неможливість 
засвоєння та переробки отриманої інформації. Як результат  – 
контрпродуктивна культурна активність, за якої процес – все, а 
мета – ніщо.

Метою статті є пояснення нового контексту соціальної взаємо-
дії в інформаційному суспільстві.

Виклад основного матеріалу. Зростання кількості каналів ко-
мунікації, прискорення швидкості надходження інформації та 
спрощення засобів її передачі призводить до того, що особистість 
буквально оточена інформацією. Завдяки мережі Інтернет, сьо-
годні суспільство може щодня створювати незбагненні для окре-
мого людського розуму обсяги даних. У результаті всього цього 
може створитися помилкове враження, ніби людство вже всту-
пило в нову фазу свого розвитку  — інформаційне суспільство. У 
зв’язку з цим вже зараз гостро стоять питання опосередкованого 
спілкування, інформаційної безпеки, кіберзлочинності, відпові-
дальності поведінки індивіда в реальному й віртуальному просто-
рах, контролю над власним життям, створення віртуальних псев-
до особистостей тощо [1—2].

Однак, як справедливо зазначає російський дослідник М. Моісеєв 
«існують і якісно інші думки, які відносять інформаційне суспіль-
ство до понять далекого майбутнього і вважають взагалі передвчас-
ним обговорення його особливостей, оскільки все те, що ми спосте-
рігаємо у розвитку інформаційного середовища, є лише простим 
вдосконаленням постіндустріального суспільства» [3, c. 438].

Розвинена структура інформаційних мереж не являє собою по-
казник інформаційного суспільства, адже ми не можемо визна-
чити точку, в якій обсяг накопичених даних, що поширюється у 
глобальному інформаційному просторі, приводить нас до нового 
етапу суспільного розвитку.

Так як інформація – це «інтегральна частина всієї людської ді-
яльності, всі процеси індивідуального й колективного існування 
безперервно формуються новим технологічним способом»[4 c. 
16], то глобальна комунікаційна система у сучасному світі ство-
рює нові вимоги соціальній системі. Змінюється суспільство і його 
внутрішня структура, функції окремих елементів, і перш за все ці 
зміни проявляються на комунікаційних зв’язках.

Соціальна система такого типу характеризується високою мо-
більністю соціальних процесів, інтенсивністю змін, тобто сполу-
чена з підвищеною щільністю соціальної комунікації, і до того ж 
прискорює оборот технологічної бази. Це означає, що світ сучасної 
людини змінюється, перенасиченість інформацією викликає пе-
ребудову когнітивних здібностей людини. І найбільше така тран-
сформація впливає на індивідуальну діяльність людини[5]. Попри 
підвищення щільності каналів соціальної комунікації та розмиван-
ня кордонів між учасниками соціальної комунікації, інформаційне 
суспільство також змінює уявлення про місце і роль особи в сучас-
ному суспільстві. Індивід повинен діяти одразу у двох вимірах. У 
сфері відображень індивід також може обростати новими відбит-
ками своєї актуальності. Тобто, індивідуальні процеси тут мають 
вищий пріоритет над соціальними. До того ж кількість інформації 
і можливість безперервно розширювати власний комунікативний 
простір повністю змінюють ставлення особистості до способів вза-
ємодії з іншими. Але, такі переваги як доступність інформації та 
зняття обмежень, пов’язані з діяльністю у віртуальній сфері, сфері 
відображень, призводить до того, що людина втрачає власний кон-
троль над більшістю значущих соціальних процесів, вона прагне 
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відмовитися від перспективних цілей заради отримання негайних 
результатів. Як результат, відбувається все більш явна фрагмен-
тарність людського існування. Більш стрімкий потік інформації, її 
надзвичайна кількість і доступність її виробництва дійсно набли-
жають людство до інформаційного суспільства [4, 258].

Висновки з проведеного дослідження. Поява нового типу 
суспільства приводить до серйозних змін у його структурі та струк-
турі соціальних зв’язків. Цей процес відбувається завдяки новіт-
нім способам соціальної взаємодії, створеним на появі та впрова-
дженні нових інформаційних технологій, за допомогою яких стало 
можливим створення глобальної комунікаційної мережі. Це озна-
чає, що структура інформаційних каналів видозмінюється, комуні-
кативний простір особистості стає більш насиченим. Комп’ютерні 
технології та глобальна комунікаційна мережа Інтернет створю-
ють нову віртуальну реальність, яка додає нового виміру соціаль-
ним відносинам. Процеси життєдіяльності людства переносяться у 
сферу віртуального. Як наслідок, віддаленість, знеособленість, ано-
німність у віртуальному середовищі змінює уявлення особистості 
не тільки про структуру комунікаційного процесу, а й про характе-
ристики суб’єктів комунікації, що, у свою чергу, спричиняє появі 
нових поведінкових, комунікативних алгоритмів.
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Актуальність проблеми. Книжкова галузь України сьогодні 
має низку труднощів, спричинених багатьма суспільно-політич-
ними, психологічними, економічними факторами, а також стрім-
ким поширенням комп’ютерних технологій. Найбільш помітною 
проблемою для видавництв залишається поганий розвиток сфери 
популяризації видань [Див.: 1]. Одним із найефективніших засо-
бів промоції книги стають літературно-мистецькі фестивалі, які 
також допомагають будувати якісну міжкультурну комунікацію в 
українському суспільстві.

Мета – розглянути літературно-мистецькі фестивалі як скла-
дову міжкультурної комунікації.

Аналіз наукових досліджень. Тісний зв’язок з кінцевим спожи-
вачем є стратегічно важливим завданням для будь-якого видавця, 
а нерідко й самого автора, що стає особливо помітно в моменти 
загостреного зниження показників читацького попиту на друко-
ване видання. З метою привернення уваги споживача до випуще-
ної продукції, видавці, книгоросповсюджувачі та автори шукають 
нові форми проведення кампанії з інформування про книги, зі 
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створення позитивного іміджу видавництва і пропагування чи-
тання загалом. Водночас у моменти такої взаємодії організатори 
літературно-мистецьких фестивалів створюють сприятливі умо-
ви для міжкультурної комунікації, яка виражається в обміні ін-
формацією, досвідом, уміннями й навичками носіїв різних типів 
культур [Див.: 3].

Головною метою книжкових фестивалів з моменту їхньої по-
яви була необхідність вивести книжковий ринок України з кри-
зової ситуації. Саме тому літературно-мистецькі заходи почали 
об’єднувати продаж друкованої продукції з презентаціями, семі-
нарами, конкурсами на краще видання та виступами представни-
ків книжкової сфери. Кількість, якість та ефективність цих подій 
досі залежать від масштабності самих заходів, проте більшість 
таких фестивалів вибудовуються за схожою структурою. Напри-
клад, літературно-мистецькі фестивалі «Ї» (Тернопіль), Book Space 
(Дніпро) та «Фронтера» (Луцьк) мають, попри різну кількість від-
відувачів, подібні ідеї, вимоги до локацій, запрошених гостей та 
розподілу відвідувачів. Організатори фестивалів ставлять за мету 
не лише популяризацію читання, а й розвиток культури самих об-
ласних центрів. Вони запрошують для презентацій відомих укра-
їнських та світових митців з їхніми найновішими творами. 

Поступово проблема зниження популярності читання привер-
нула увагу не лише видавців і книгорозповсюджувачів, а також бі-
бліотекарів, освітян, політиків. Це спонукало організаторів літера-
турних фестивалів залучати представників влади до проведення 
пресконференцій, дискусій, бізнес-форумів, де регулярно пору-
шувалися проблеми галузі, розглядалися річні зміни та пропону-
валися перспективи розвитку. Не менш важливим та ефективним 
засобом комунікації на літературно-мистецьких фестивалях варто 
відзначити заходи, метою яких стає безпосереднє міжособистісне 
спілкування [Див.: 2]. До них належать зустрічі з письменниками, 
автограф-сесії, літературні читання та авторські вечори. Зокрема, 
2019 року поетичний вечір Сергія Жадана на фестивалі «Фронте-
ра» у Луцьку відвідали майже 1000 осіб, яких вдалося розмістити в 
найбільшому концертному залі міста.

Останнім часом події книжкових фестивалів почали урізнома-
нітнюватися також завдяки взаємодії різних видів мистецтва. Все 
частіше під час презентацій друкованої продукції, або між ними, 

можна побачити музичні виступи самих авторів та професійних 
виконавців, театральні постановки, кінопокази і майстер-класи 
художників. На фестивалях мистецтво постає перед відвідувача-
ми великим масивом стилів, форм та сучасних інтерпретацій у 
всіх можливих жанрах, які залишаються невіддільними одне від 
одного. Це забезпечує можливість не лише для якісного культур-
ного відпочинку, а й для формування високої позиції українсько-
го мистецтва у світі. Ставлення представників інших держав до 
українських літературних фестивалів коментує кураторка про-
грам з професійного розвитку «Книжкового Арсеналу» Оксана 
Хмельовська: «“Книжковий Арсенал” – це майданчик, який може 
зацікавити іноземців приїхати сюди, подивитися на наш ярмарок 
і провести перемовини про права… Він може дати багато, адже 
коли іноземці приїжджають до нас, бачать поєднання літератури 
й мистецтва (адже книжкові виставки – це зазвичай про бізнес та 
продажі), то закохуються в наш фестиваль та його унікальну ат-
мосферу» [Див.: 4].

Під час аналізу літературно-мистецьких фестивалів потрібно 
зважати на мультикультурність і багатоосяжність не лише творчих 
заходів, а й самої друкованої продукції, яку презентують видав-
ництва. Наприклад, фестиваль «Форум видавців», що відбувається 
у Львові, робить можливими взаємозв’язок видавців і книготор-
говців українського та зарубіжного ринків, що допомагає праців-
никам галузі пізнати чужий досвід, зрозуміти тенденції та визна-
чити перспективи розвитку. Протягом двох десятиліть участь у 
подіях ярмарку беруть представники поліграфічних підприємств, 
видавництв, гуртових і роздрібних книгорозповсюджувачів, біблі-
отек, навчальних закладів, а також ЗМІ з усіх областей України. 

Ще одним важливим елементом проведення літературно-мис-
тецьких подій є культура ділового спілкування та обслуговуван-
ня. Адже будь-які книжкові фестивалі, які передусім залишаються 
комерційними заходами, супроводжуються укладанням угод між 
потенційними партнерами та покупцями, купівлею та продажем 
друкованої продукції чи прав на видання. Однак варто наголоси-
ти, що українські ярмарки-виставки, на відміну від аналогічних 
закордонних, відзначаються перевагою саме роздрібного прода-
жу книжок, адже розраховані на увагу масового споживача, потен-
ційного клієнта книжкової галузі. Та попри це, видавці все одно 
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отримують можливість постати в ролі книгоросповсюджувача пе-
ред своїм читачем, що дозволяє їм побачити одне одного в нових 
формах комунікації.

Висновки. Отже, літературно-мистецькі фестивалі можна вва-
жати яскравим прикладом міжкультурної комунікації, які дають 
змогу не лише популяризувати читання, а й об’єднувати аудито-
рію за віковою, соціальною, освітньою та професійною ознаками. 
Потрапляючи в мистецьке середовище представників передусім 
літературної галузі, люди вчаться взаємодіяти з авторами творів, 
видавцями, редакторами, маркетологами, представниками ЗМІ, 
іншими читачами, а також самими друкованими виданнями. Ор-
ганізаторам заходів спільно з видавництвами, книжковими крам-
ницями, навчальними закладами, бібліотечними установами вда-
ється формувати свідомість суспільства та підвищувати рівень 
культури нації.
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КОМУНІКАЦІЇ КОМПАНІЇ В УМОВАХ КРИЗИ

Анотація. Проаналізовано практичні аспекти кризових комуні-
кацій компанії, визначено кроки реагування на кризу. На основі кейсів 
сформовано основні принципи раціональної організації кризових ко-
мунікацій, запропоновано систему послідовних дій. Зроблено акцент 
на необхідності імплементування плану кризових комунікацій як 
важливої частини піар-діяльності компаній. 

Ключові слова: криза, комунікація, бізнес, зв’язки з громадські-
стю, організація.

Актуальність проблеми полягає в накопиченні помилок біз-
несу, ігноруванні можливих проблем, що в результаті призводить 
у кращому разі до реструктурування організації, у гіршому – до 
занепаду й знищенню фірми. Окрім класичної піар-діяльності, 
яка притаманна сучасним компаніям, що полягає у створенні по-
зитивного іміджу на ринку та серед громадськості, варто врахову-
вати й негативи, які можуть трапитися на шляху бізнесу та завчас-
но складати план боротьби з ними. 

Методологічну основу дослідження становлять класичні пра-
ці з кризових комунікацій С. Блека, Д. Мак-Квейла та вітчизняних 
авторів – Г. Почепцова, Т. Черпак та інших. 

Метою дослідження є характеристика сучасних кризових комуні-
кацій та виділення практичних кроків реагування на кризу, а також 
взаємодії з аудиторією під час критичного загострення проблем. 

Кризові комунікації – це ключовий напрям у діяльності сучас-
ного піарника. Тільки в умовах кризи з’являється справжнє розу-
міння важливості репутації і, що набагато важливіше, тестується 
здатність компанії підтримувати її. Ми вступили в нову епоху, де 
кризове управління репутацією стає основою будь-якої дії у зв’яз-
ках з громадськістю.

В умовах кризи головними принципами комунікативного взає-
модії бізнесу й суспільства є відкритість інформації, максимально 
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широке висвітлення кризових подій, а також прийнятих рішень і 
дій за допомогою всіх доступних комунікаційних каналів і опе-
ративність донесення актуальної інформації до адресатів. Спро-
би пасивного очікування або замовчування ситуації, як правило, 
неминуче призводять до нового витка розвитку кризи, створення 
більш важкої ситуації і, як результат, великих репутаційних ви-
трат [2, с. 5].

Будь-який організації заздалегідь необхідно мати план кризо-
вого реагування, де чітко прописується хто, кого і як повинен ін-
формувати в разі кризи, які повідомлення повинні бути підготов-
лені, яким цільовим аудиторіям і за допомогою яких комунікацій-
них каналів поширені. Заздалегідь готуються списки оповіщення 
за принципом піраміди – від найбільш критичного контакту до 
найменш критичного. Отже, розглянемо, якими мають бути кро-
ки під час реагування на кризу.

1. Реакція на кризу повинна бути оперативною. Якщо ор-
ганізація підготовлена до кризи, то у СЕО є хороша база, щоб бути 
заповзятливим, впевненим і організованим. На ранніх етапах 
кризи важливо довести свою компетентність і наявність контро-
лю над ситуацією. Наприклад, класичною є ситуація з танкером 
Exxon Valdez, коли величезний нафтовий танкер компанії Exxon 
Mobil, зіткнувся з рифом у затоці Принца Вільяма біля берегів 
Аляски. Результатам зіткнення став розлив 11 мільйонів галонів 
нафти. Із самого початку, перебуваючи під наростаючим тиском 
громадськості і гострої нестачі часу, компанія Exxon прийняла для 
себе неправильну стратегію кризового реагування та комунікацій. 
Компанія, опинившись у центрі уваги більшості ЗМІ країни і світу, 
дуже довго зволікала з офіційними заявами, порушивши голов-
ний принцип кризових комунікацій – швидкість реакції [4].

2. Говорити чітко й правдиво. Важливо, щоб сказане можна 
було трактувати єдиним правильним чином. Де є місце різним ва-
ріантам сприйняття інформації – варто чекати й невизначеності, 
пліток і невиправданих очікувань. Наприклад, фатальною була по-
милка для BOEING 737 MAX. Реакція компанії Boeing була неодно-
значно. Вона заперечувала проблеми з безпекою у всіх інтерв’ю та 
коментарях, наполягаючи на тому, що це «бізнес, як зазвичай», що 
остаточно відвернуло від них прихильників та викликало шквал 
критики з боку преси [1].

3. Використовувати різні канали. Офіційний прес-реліз, 
пост у соціальній мережі, відеозвернення, прямий ефір, лист на 
електронну пошту, розгорнуте інтерв’ю в ЗМІ – як майданчик для 
звернення можна використовувати все, що відповідає запитам ці-
льової аудиторії.

4. Коректно співпрацювати зі ЗМІ. Робота із журналістами 
потребує саме конструктивного діалогу. Спікер повинен не тільки 
транслювати позицію бізнесу, а й рефлексувати емоції, проявляти 
емпатію, сприяти формуванню спільного з журналістами погляду 
на кризу і шукати шляхи її подолання, що дасть нові можливості 
для уточнення власної позиції і в підсумку – врегулювання кризо-
вої ситуації. Негативним прикладом співпраці зі ЗМІ є ситуація з 
«Укрексімбанком», де відбувся напад на знімальну групу проекту 
«Схеми», журналістів звинуватили в спробі заволодіння банків-
ською таємницею. Прес-служба банку в Facebook у відповідь на 
повідомлення журналістів заявила, що планує поскаржитися на 
ЗМІ правоохоронцям. 

5. Прогнозувати. Бізнес повинен бути здатний спрогнозува-
ти як позитивну, так і негативну динаміку розвитку, а відповідно, 
готувати людей до боротьби і/або надихати. Так зробили співвлас-
ники «Нова пошта» у своєму зверненні до співробітників. Підпри-
ємці дякують людям за роботу, нагадують про необхідні заходи 
безпеки, діляться прогнозом про те, що другий квартал 2020 року 
буде складним для економіки і бізнесу. Також вони описують чіт-
кий сценарій, розвитку якого очікують, пояснюють його причини 
(епідемія і падіння попиту), але акцентують: компанія зберігає 
курс на прибутковість і стабільність [3].

6. Розробити план комунікацій. Отриманий досвід може 
переконати бізнеси готуватися до таких ситуацій заздалегідь. На-
приклад, скласти інструкції, в яких передбачені ключові момен-
ти комунікацій у разі форс-мажору: хто саме за це відповідає, хто 
виступає публічно і з якими меседжами, які ресурси (в тому числі 
фінансові і комунікаційні) є, щоб справлятися з негативними на-
слідками «трясіння». 

Отже, невід’ємним елементом у комунікаційній діяльності 
компанії є моніторинг кризових факторів та запобігання ескала-
ції критичної ситуації. При виникненні кризи робота піармена 
полягає в постійній присутності в інформаційному полі, наданні 
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достовірної й несуперечливої інформації, у відкритій взаємодії із 
засобами масової інформації та цільовими аудиторіями, а також 
моніторингу інформаційного поля та протидії дезінформації. У 
сучасних умовах, коли на компанію чинять тиск безліч факторів 
та існує можливість настання кризи, кожна критична ситуація є 
унікальною і потребує подальших фахових досліджень науковців 
і практиків.
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Анотація. У доповіді висвітлено питання ролі мас-медіа у взаємо-
дії української й кримськотатарської культур. Предметом досліджен-
ня стала тематика публікацій про кримських татар в українському 
медійному просторі. Зокрема розглянуто матеріали, опубліковані на 
сайтах «Суспільне», «Радіо Свобода» й газети «День» протягом 2019 – 
2021 років. Матеріал може бути використаний для подальших нау-
кових розвідок у сфері міжкультурної комунікації та висвітлення пи-
тання кримських татар в українському медіапросторі.

Ключові слова: кримські татари, міжкультурна комунікація, 
мас-медіа, репрезентація 

Глобалізаційні процеси ХХІ ст сприяють розширенню міжкуль-
турної взаємодії між державами світу. Діалог, пізнання один од-
ного чи стереотипне сприйняття і ворожнеча – все це досвід взає-
морецепції. І роль ЗМІ у цьому процесі одна з провідних.

Вузловим поняттям нашого дослідження є поняття міжкультур-
ної комунікації.

Так, американські дослідники Г. Трейгер та Е. Холл визначали 
міжкультурну комунікацію як комунікацію, в якій один учасник 
виявляє культурну різницю іншого. Є. Верещагін пропонує ще 
один варіант цього терміну – «адекватне взаєморозуміння двох 
учасників комунікативного акту, що є приналежними до різних 
національних культур» [1]. Поняття «міжкультурна комунікація» 
охоплює спілкування представників різних культурних спільнот 
[5] – як безпосереднє, так і за допомогою масмедіа. На сьогодні за-
соби масової інформації є одним із основних каналів міжкультур-
ного обміну. Від репрезентації тих чи інших подій у медіа значно 
залежить те, як до них поставляться люди, які не були безпосе-
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редніми учасниками чи очевидцями. Те саме можна сказати й про 
ставлення до представників певної соціальної чи етнічної групи – 
неабиякий вплив на формування уявлень про інші культури ма-
ють популярні ЗМІ, соціальні комунікації тощо. 

Ми спробуємо розглянути міжкультурну комунікацію між укра-
їнцями і кримськими татарами, зокрема на прикладі таких ЗМІ, 
як «Суспільне», «Радіо Свобода» й газети «День». Завдяки тому, що 
українці багато років жили поруч із корінним населенням Криму – 
кримськими татарами, обидві культури мали значний вплив одна 
на одну. Через радянську депортацію 1944 року й численні репре-
сії обом народам нав’язувалася думка про взаємну ворожнечу – 
наприклад, міф про історичне протистояння українців Кримсько-
му ханству, який повністю замовчує факти співпраці цих етносів. 
Після анексії Криму ЗМІ почали активно використовувати мову 
ворожнечі щодо українців, називаючи їх «фашистами» й «банде-
рівцями», тож зараз побудова міжкультурної комунікації знову на 
часі. До прикладу, в Україні стартував культурно-мистецький про-
єкт «Шлях/Yol», мета якого – розповісти про традиції, мистецтво й 
справжню історію кримських татар. 

Провідну роль у формуванні обізнаності українців щодо питан-
ня кримських татар відіграють саме засоби масової інформації. 
Так, на сайті газети «День» опубліковано статтю Бориса Соколова 
«Чому депортували кримських татар» [7]. Автор описує стосунки 
кримських татар із радянською владою й детально відображає 
хронологію подій 1944 року. Стаття фокусується на одній із най-
більш відомих і трагічних сторінок кримськотатарської історії – 
їхній депортації. Ще одна стаття із газети «День» – «Державність, 
яка не захистила кримських татар від геноциду» Миколи Семени 
[6]. У ній йдеться про створення Кримської Автономної Радян-
ської Соціалістичної Республіки. Автор більше зосереджується на 
аналізі подій і тому, який вплив вони мали, ніж на дати. Про де-
портацію 1944 року пише також Лариса Волошина в матеріалі «Ми 
всі – кримські татари?» [2]. Ця публікація апелює до патріотичних 
почуттів читача – наприклад, ставить питання про те, як це почу-
ватися чужинцем на власній землі. 

На відміну від газети «День», у якій матеріали про кримських 
татар переважно стосуються саме історичної тематики, «Радіо 
Свобода» звертається до подій сьогодення. Наприклад, на сайті 

опубліковано статтю Юлії Жукової із назвою «Досі наш народ по-
невіряється». Як живуть кримські татари, які втекли після окупації 
Криму на материкову Україну» [3]. Матеріал складається з комен-
тарів людей, які належать до кримських татар і виїхали з Криму 
після його окупації в 2014 році. Окрім цього, українська редакція 
«Радіо Свобода» створила проєкт «Крим.Реалії», повністю присвя-
чений темі Криму. На ресурсі публікують актуальні новини, блоги 
й інтерв’ю. Окремо виділено розділ «Спецпроєкти», який містить 
рубрики «Депортація», «Свідчення окупації», «Українська пробле-
ма Криму», «Інфографіка» й відеоуроки кримськотатарської мови. 

Тему кримських татар також висвітлювало «Суспільне». Їй 
присвячена одна з частин документального серіалу «НАШІ 30» – 
«Самоповернення в Крим» [4]. Автори проєкту зосередилися на 
поверненні корінного населення до Криму після депортації, в 
1980х  – 1990х роках. «На зламі «вісімдесятих» і «дев’яностих» 
кримські татари масово поверталися в тоді ще радянський Крим, 
де стикалися з протидією з боку і місцевої влади, і населення, 
нацькованого пропагандою. Право купити бодай якесь житло, 
влаштуватися на роботу, отримати пай землі кримським татарам 
доводилося виборювати під час численних акцій протесту, висту-
пів, постійного тиску та перемовин з місцевими чиновниками. То-
дішня влада називала це самозахопленням. Для кримських татар 
це було – «самоповернення»», – йдеться у супровідному матеріалі, 
опублікованому на сайті «Суспільного» разом із документальним 
фільмом [4]. 

Спираючись на вищеописані приклади, можна зробити висно-
вок, що наразі репрезентація кримських татар в українських ме-
діа має два основних вектори. Перший вектор – просвітницький, 
історичний, спрямований на підвищення обізнаності аудиторії 
щодо важливих подій, які відбувалися в Криму як у середині ХХ 
століття, так і в наш час. Другий – особистісний, суспільний, зосе-
реджений на персоналіях, які є носіями кримськотатарської куль-
тури, і їхньому досвіді. 

Розглянуті нами ЗМІ сприяють розвитку сучасної міжкультур-
ної комунікації українців і кримських татар, дозволяючи краще 
зрозуміти культуру корінного населення Криму й ефективно бу-
дувати подальший міжетнічний діалог. 
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Анотація. У статті розглянуто таке поняття як «етнічний 
стереотип», його актуальність та вплив на здійснення міжкуль-
турного спілкування. Наведені приклади, що стосується даної про-
блематики. Проаналізовано деякі типи стереотипів.
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Виклад основного матеріалу. Все більше і більше в сучасному 
світі починає відігравати «м‘яка сила» – концепція, в основі якої 
лежить здатність держави впливати на світову громадську думку 
за рахунок моральних якостей – як інструмент впливу та комуні-
кації у стосунках між державами. На тлі прогресії такого явища як 
«міжкультурна комунікація», деякі фактори можуть стати на за-
ваді його стрімкого розвитку, одним з яких є етнічний стереотип, 
значення якого не можна залишати осторонь.

На сьогодні загальноприйнято вважати, що етнічні стереоти-
пи  – це історично сформовані зовнішні (гетеростереотипи) або 
власні (автостереотипи) уявлення про склад розуму, менталітет і 
стандартну поведінку представників того чи іншого етносу [2; 3]. 
Тобто у результаті історичної взаємодії між представниками різ-
них етнічних груп склалися певні «о́брази» один про одного і тепер 
ці «о́брази» формують певне ставлення до певної національності. 
Наприклад, росіян часто вбачають як працьовитих пияк з добрим 
серцем, українців – веселих і гостинних, проте часто з корисли-
вими намірами, французів – вишуканих та еротичних коханців з 
шовіністичним мотивами, німців – прагматичних та педантичних 
з «холодним» серцем, євреїв – скупими та меркантильними, ви-
значаючи сім’ю як найвищу цінність [4, 255].

Необхідно зауважити, що етнічні стереотипи, за тенденцією, ма-
ють більш негативний характер, чим позитивний. В їх основі часто 
лежать упередження, що сформувалися на базі обмеженої інформації 
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про окремих представників будь-якої нації чи народу. Можливо, для 
когось це буде звучати шокуючи, але для багатьох людей укорінені 
помилкові уявлення про інші народи є єдиним джерелом знань для 
формування особистого відношення до них. В період глобалізації, 
коли світ починає інтегруватися в одне ціле, а кордони між держава-
ми (як фактичні, так і культурні) стираються, необхідно знайти ко-
рінь і засади, на яких і виникли ці кордони. Тут і постає важливість 
впливу етнічних стереотипів на цей процес, адже вони можуть галь-
мувати глобальні позитивні процеси, що в свою чергу не змінить 
позитивно статус-кво міжнародних відносин.

Звісно, саме поняття «етнічний стереотип» носить в собі ла-
тентний характер, і багато в чому де-юре осуджуються людьми, 
але в реальності він часто стає рушійною силою і визначальним 
фактором в здійсненні чи, навпаки, в обмеженні множинних кон-
тактів між представниками етнічних груп. Таким чином, «ламаю-
чи» такі уявлення можна прискорити та вивести на новий рівень 
суспільну взаємодію.

В той же самий час, знаючи історію певних стереотипів, а також їх 
контекстне наповнення можна прогнозувати дії, реакції індивідів, 
що належать до конкретної етнічної групи, спільноти. За їх допо-
могою також здійснюються класифікація ситуацій і вибір реакцій 
у відповідь. Тобто знання про етнічні стереотипи сприяє процесу 
пізнання навколишньої реальності і відповідно дає можливість пе-
редбачення певної моделі поведінки та прийняття рішень. 

Апелюючи до вже відомих спроб класифікації, слід розрізняти 
автостереотипи (по відношенню до свого етносу) і гетеростерео-
типи (по відношенню до інших етносів) [1]. Тут важливо розуміти, 
що етно- та національні стереотипи відрізняються, хоч і не знач-
ним чином. Якщо для етносу характерна стійкість і повторюва-
ність культурних зразків, то для нації важливий процес самоусві-
домлення за допомогою з’єднання нових і традиційних елемен-
тів. Говорячи про націю, то йдеться про державну, соціальну й 
культурну належність індивіда, тобто таку, яку гіпотетично можна 
обирати, тоді ж як етнос обрати неможливо, адже він несе в собі 
антропологічну приналежність. Проте в контексті проблематики, 
ці поняття часто ототожнюються. Повертаючись до класифікації, 
автостереотипи – це ще одне феноменальне поняття, яке передба-
чає створення етносом своїх особистих ідеалів і відмінних само-

бутніх рис. Це сприяє його самоідентифікації, а також культурного 
відокремлення його від інших. Тобто мимоволі певна національна 
група сама для себе моделює «автопортрет» і стало його придер-
жується. Такі процеси, відповідно, носять позитивний та імідже-
вий характер, так би мовити.

Тоді як інша група – гетереостереотипи – сконцентрована на 
сусідські або інші етноси. Тут лише на рівні повсякденної свідо-
мості, зовнішнього вигляду відповідного етносу пов’язують із пев-
ними психічними характеристиками. Такі приклади носять більш 
захисний підтекст, адже маючи певні стереотипи щодо іноземців, 
створюються такі собі «кордони», які відповідно відділяють «сво-
їх» від «чужих». Зокрема, хибними є уявлення про ліберальність 
американців, прямоту росіян, консерватизм швейцарців, терпля-
чість бельгійців, цинізм японців, ексцентричність італійців тощо. 
Ці кліше створюють абстрактну перегороду для міжкультурного 
спілкування, що в результаті лише відділяє нації одна від одної.

Висновки. Отож, етнічні стереотипи є невід’ємною частиною 
сучасної соціальної кон’юнктури, їх вплив є достатньо помітним, 
хоча й зникає внаслідок впливу глобальних процесів. Вони мають, 
як правило, негативний характер, в них закладена роль «відчу-
ження» від інших, що і стає причиною недостатніх комунікатив-
них навичок країн. Крім того, деякі національні групи спроможні 
створити індивідуальні стереотипи про себе, які, навпаки, культи-
вують їх позитивні особливості. Загалом, поглиблюючи свої знан-
ня у даній тематиці, можна зрозуміти причини стагнації у світо-
вій міжкультурній комунікації.
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Анотація. Українсько-турецькі взаємовідносини динамічно роз-
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наукової та інших галузей. Турецька Республіка стоїть на сторожі 
української цілісності та суверенітету, тим самим окреслюючи, що 
вторгнення Російської Федерації до Криму є незаконним, а підтрим-
ка кримських татар є цінним кроком до вирішення питання повер-
нення під контроль України анексованого Кримського півострову.
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Постановка проблеми. Наявність конкретних програм спів-
робітництва між Україною та Турецькою Республікою, зайняття 
Турецькою Республікою на міжнародній арені позиції підтримки 
України стосовно анексії Кримського півострову Російською Фе-
дерацією, становище кримських татар, вагома українська діаспо-
ра, активізують необхідність наукового аналізу сутності, характе-
ру і форми українсько-турецьких міждержавних відносин.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Вивченню питань 
співпраці в різних галузях між Україною та Турецькою Республі-
кою присвячені праці як зарубіжних науковців, так і вітчизняних, 
як-от: Воротнюк М. [1; 2], Габер Є., Дашкевича Я., Енверова Р., Та-
хакари І., Воронова К., Мхитарян М. та інші.

Метою цією публікації є аналіз розвитку стану, проблем та пер-
спектив українсько-турецьких відносин у 2014 – 2022 рр.. Об’єкт 
дослідження – міждержавні відносини України та Турецької Рес-
публіки. Предмет дослідження  – ключові проблеми та перспек-
тиви розвитку українсько-турецьких міждержавних відносин на 
сучасному етапі.

Виклад основного матеріалу дослідження. Дипломатичні 
відносини між Україною і Турецькою Республікою сягають почат-
ку ХХ століття. 3 лютого 1992 року був укладений Протокол про 
встановлення дипломатичних відносин між Україною та Турець-
кою Республікою. У 2011 році Турецька Республіка здобула офі-
ційний статус стратегічного партнера України, і після Революції 
Гідності 2014 року стан українсько-турецьких зносин є відносно 
стабільним на тлі зовнішньо-політичних подій.

Співробітництво між Україною і Турецькою Республікою здійс-
нюється шляхом як угод на двосторонньому рівні, так і в рамках 
регіональних інституцій, проектів та програм (ОЧЕС, BLACK SEA 
FOR, СРВР). Широка договірно-правова база налічує близько 146 
двосторонніх документів, що регулюють українсько-турецькі від-
носини практично в усіх галузях [3].

Турецька Республіка є одним з найважливіших надійних тор-
говельних партнерів України. Незважаючи на пандемію COVID-19 
та карантинні обмеження, обсяг українсько-турецьких торговель-
них відносин не знизився. Так, ТР зайняла 1-е місце в 2019 році 
серед країн Близького Сходу за обсягом товарообігу з Україною.

До особливостей українсько-турецького співробітництва від-
носиться наявність української діаспори [4], яка в свою чергу має 
широке розгалудження власних громадських товариств та спілок 
на території всієї країни. Зокрема Турецька Республіка налічує й 
потужну кримськотатарську діаспору, чисельність якої збільшу-
ється у зв’язку з тим, що частина кримських татар вимушено мі-
грувала до ТР у зв’язку з анексією Криму [5, 49-51].

Уряд Турецької Республіки сприймає Україну як першорядну 
країну в аспекті безпеки та стабільності турецького регіону. Ту-
рецька Республіка підтримує суверенітет та територіальну ціліс-
ність України, засудивши анексію Криму Російською Федерацією 
у 2014 році та збройну ескалацію на Сході України. 



202 203

СУЧАСНА НАУКА: КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ 
ХХІ СТОЛІТТЯ

СЕКЦІЯ 4
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Висновки. Отже, взаємовідносини між Україною та Турецькою 
Республікою сформовані у дусі добросусідства, кооперації, довіри та 
стратегічного партнерства. Інтереси зовнішньої політики обох дер-
жав мають значну кількість спільних рис, а саме: інтеграція в Євро-
пейський Союз, багатовекторна регіональна співпраця, інвестуван-
ня [6, 29-36], спільне бачення вирішення питань повернення Криму, 
Донбасу та звільнення кримських татар з-під влади Москви.

Перспективним чинником у розвитку українсько-турецьких 
міждержавних відносин є укладення угоди про Зону вільної тор-
гівлі [7], а також розвиток військово-технічного співробітництва. 
Найбільш проблемними напрямами взаємодії є відновлювальна 
енергетика, сфера послуг та промисловість.
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Анотація. У роботі досліджено сутнісний зв’язок між процесами 
міжкультурної комунікації та стереотипами, як усталеними ша-
блонами мислення. Подано класифікацію стереотипів, які найчасті-
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Проаналізовано деякі приклади стереотипів щодо українців та їх 
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Актуальність дослідження. Ми живемо у світі, наповненому 

стереотипами. Найчастіше знання людей про інші нації та етноси 
обмежуються стереотипами про них. Чи є це проблемою? У сучас-
ному світі – так. Стереотипи є одним з головних бар’єрів у міжна-
родній комунікації. До того ж нерідко стереотипні думки людей 
формуються через фільми, літературу або звичайні плітки. 

Мета роботи дослідити взаємодію стереотипів та міжкультур-
ної комунікації.

Викладення основного матеріалу дослідження. Міжкуль-
турна комунікація – це термін який вперше ввели Е. Холл та Г. Тай-
гер що означає комунікацію між представниками різних культур, 
обмін інформацією та думками.

Стереотип (від дав.-грець. στερεός – твердий, об’ємний і τύπος – 
«відбиток») – це усталений шаблон мислення, забобон, як прави-
ло, не має безпосереднього відношення до реальності. Може бути 
як позитивним, так і негативним.

Розглядаючи проблематику міжкультурної комунікації, доцільно 
виділити етно стереотипи [1, 2]. Етнічний стереотип – узагальнений, 
емоційно-насичений образ етнічної групи або її представників, який 
сформувався історично у контексті розвитку міжетнічних стосунків. 

Етно стереотипи в свою чергу діляться на два типи: автостерео-
тип – уявлення про власну етнічну групу, здебільшого позитивне; 
гетеростереотип – уявлення про інші етнічні групи, здебільшого 
негативне [2].

Усі стереотипи базуються на загальних питаннях:
1. Зовнішність (напр: ірландці – руді)
2. Одяг (напр: шотландці – кілт)
3. Виробництво (напр: німці – автомобілі)
4. Та загальні поняття (напр: Австралія – кенгуру, Лондон – туман).
Дуже часто стереотипи стають на заваді суспільних відносин 

між країнами. Так, усі ми чули що німці – жадібні, китайці – низь-
кого зросту, британці – скупі на емоції. Це негативно впливає на 
відносини між людьми.

Одним з важливих факторів є те, що за допомогою стереоти-
пів можна відстежити міжкультурну комунікацію на рівні держав. 
Якщо стереотипи держави по відношенню до іншої позитивні та 
не мають негативного навантаження можна зробити висновок, 
що відносини між ними досить дружні. Так і навпаки якщо сте-
реотипи є негативним фактором у комунікації між державами, то 
відносини теж є досить напруженими. Тобто стереотипи є так зва-
ним барометром міжкультурних комунікацій [3].

Але чому люди вірять стереотипам? Спочатку потрібно дослі-
дити звідки може надходити така інформація.

Здебільшого стереотипи передаються з покоління в покоління, 
та в них вірять через брак інформації або небажання з’ясувати 
правду. Це може стати на заваді розуміння людей одне одним. До 
того ж стереотипи або забобони впливають не тільки на людей що 
є предметом забобону, ай на людей що вірять в них. таким чином 
люди можуть засуджувати в інших те, що не подобається в них са-
мих або виправдовувати таким чином свої недоліки. 

Одним з аспектів даної теми є гіперболізація. Гіперболізація (від 
гіпербола) – надмірне перебільшення якогось явища чи поняття [4].

Наприклад такі стереотипи як «Всі монголи живуть в юртах» 
або анекдоти, у котрих дуже часто висміюється та перебільшуєть-
ся будь-яка культурна особливість, є чудовим прикладом гіпербо-
лізації як фактора стереотипів в міжкультурній комунікації [5]. 

На прикладі України можна дослідити формування деяких сте-
реотипів та спростувати їх [6]:
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1) Стереотип «Українці дуже багато їдять та мають дивні сма-
кові вподобання. Нерідко мають проблеми з зайвою вагою». Фор-
мування: наприклад, серіал «Безумці», герої якого впевнені, що 
українці без міри куштують пельмені з бичачими хвостами. Спро-
стування: за статистикою лише 20% українців страждають від 
ожиріння та загалом українська кухня є досить збалансованою.

2) Стереотип «Україна – це суцільна зона Чорнобилю». Форму-
вання: наприклад, фільм «Трансформери 3: Темна сторона Міся-
ця». За сюжетом кінострічки роботів відправили до Чорнобиля, де 
знаходяться прибульці. Дивлячись цей фільм можна подумати що 
на території ЧАЕС ніколи не світить сонце та всюди ходять вій-
ськові в захисних костюмах. Спростування: Так, ця трагедія зали-
шила свій відбиток в нашій історії, але не такий страшний як його 
малює кінематограф [4]. До того ж за екологічною ситуацією Укра-
їна займає далеко не останні місця світового рейтингу.

Висновки. Стереотипи як бар’єр в міжкультурній комунікації є 
вагомою проблемою сьогодення. Їх деструктивний вплив прояв-
ляється через викривлення інформації, гіперболізацію, що у кін-
цевому підсумку веде до непорозумінь та прийняття неправиль-
них рішень під час кроскультурних комунікаційних процесів. Ре-
тельна перевірка інформації та вибір правильних джерел для ви-
вчення іноземних культур є запорукою уникнення непорозумінь 
та руйнування стереотипів.

ЛІТЕРАТУРА
1. Глотова Ж. В., Мутавчи Е. П. Этнические стереотипы в меж-
культурной коммуникации //Актуальные проблемы гумани-
тарных наук. – 2018. – С. 220-223.
2. Новиков А. Л., Новикова И. А. Этнические стереотипы в 
контексте межкультурной коммуникации: психологические и 
семантические аспекты //Вестник Российского университета 
дружбы народов. Серия: Теория языка. Семиотика. Семан-
тика. – 2019. – Т. 10. – №. 4.
3. Шевченко О. Л., Шевченко О. Л. Проблеми подолання бар’є-
рів міжкультурної комунікації. – 2018.
4. Василенко І. О., Василенко И. А. Спроба подолання соціо-
культурних стереотипів у процесі міжкультурної комунікації. – 
2018.

5. Курінна С. Д. Формування досвіду міжкультурної комуніка-
ції та роль стереотипів у процесі навчання. – 2019.
6. Тхоржевська Т. Етнічний стереотип українця в уявленні 
студентів-українців м. Одеси //Етнічна історія народів Європи.  
2008. №. 25.  С. 82–88.



208 209

СУЧАСНА НАУКА: КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ 
ХХІ СТОЛІТТЯ

СЕКЦІЯ 4
МІЖКУЛЬТУРНА КОМУНІКАЦІЯ

Кістанова Єлизавета 
студентка Інституту журналістики 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна 
Науковий керівник: Стадніченко О. І. 

канд. політ. наук, доцент кафедри реклами і
зв’язків з громадськістю 

Київський університет імені Бориса Грінченка, Україна
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Анотація: У цій статті розглядається проблема міжкультурних 
комунікацій в умовах глобалізації. Аналізуються такі поняття як « 
культурна глобалізація», «міжкультурна комунікація». Підкреслюється 
важливість дотримання етикету при спілкуванні та знання цінностей, 
моральних установок та світоглядних уявлень свого співрозмовника. 
Подана характеристика комунікативних бар’єрів, що стають на заваді 
ефективній та плідній співпрацій у контексті міжнародних відносин.

Ключові слова: культурна глобалізація, міжкультурні комунікації, 
культурний код, комунікативний бар’єр, мова, символи, поведінка, же-
сти, обмін інформацією, національна ідентичність, міжнародне спіл-
кування, інтеграція, конфронтація, конфлікти, культура, народ. 

Виклад основного матеріалу: Для сучасних світових процесів 
властиве таке явище як культурна глобалізація, що характеризу-
ється зближенням культур між різними країнами та зростанням 
міжнародного спілкування. Культурна глобалізація важлива з точ-
ки зору прискорення інтеграції певної нації у світову систему, це 
також можливість вийти за межі своєї етнічної обмеженості. Зміст 
міжкультурної комунікації базується на інтеграції трьох важли-
вих складових: мови, що відображає культуру народу, культури, 
що передає особливості суспільно-історичних умов, та особисто-
сті, яка формується у ході освітньої і соціальної діяльності.

Вперше визначення поняття «міжкультурної комунікації» за-
пропонували американські вчені Л.Самовар і Р.Портер у другій 
половині XX століття («Communication between Cultures»). Згід-
но з цим визначенням, міжкультурна комунікація – це такий вид 
комунікації, в якому відправник і одержувач належать до різних 
культур [1]. Ефективність такого спілкування залежить від спро-
можності усіх учасників процесу дійсно зрозуміти одне одного, 

адже спільна мова зовсім не свідчить про спільну уяву співроз-
мовників про предмет розмови, у результаті чого може виникну-
ти непорозуміння. Тож міжкультурна комунікація передбачає не 
тільки знання іноземних мов, а й матеріальної, духовної культу-
ри іншого народу, релігії, цінностей, моральних установок, світо-
глядних уявлень [2,128-129]. Усі ці чинники в сукупності визнача-
ють модель поведінки партнерів по комунікації. 

Різні культури мають різні правила поведінки при обміні ін-
формацією. Так, представники східної культури є більш закрити-
ми у порівнянні з представниками західної культури, вони дов-
ше приймають рішення, а ніколи не скажуть категоричного „ні” 
і вигадують різні ввічливі формулювання. Американці навпаки: 
енергійні та відкриті, діловиті та практичні у розв’язанні проблем. 
Їм не імпонує надто офіційна атмосфера ділового спілкування і 
вони не побояться відмовити чи висловити свою думку. Для ара-
бів важливим елементом на переговорах є встановлення довіри 
між партнерами. Вони звикли орієнтуватися на свої традиції та 
минуле. Перш ніж приймати рішення, вони намагаються попе-
редньо вивчити деталі проблеми [3, 50-51; 4]. 

З вищенаведених прикладів зрозуміло, що неможливо застосо-
вувати однакову модель спілкування для всіх. І питання не тільки 
у розбіжності кодів(адже кожна нація має свій певний культурний 
код). Міжкультурні комунікації відбуваються під значно жорсткі-
шим і всебічним контролем ніж внутрішньодержавні й особистісні. 

 Особливого значення набувають між культурні комунікації у 
контексті міжнародних відносин, адже одне неправильне речен-
ня чи двозначний жарт може призвести до конфлікту. Так, через 
колишній прем’єр-міністра Італії, С.Берлусконі у 2003 р., коли мав 
необережність пожартувати з членом парламенту Німеччини (з 
членом Європарламент уМартіном Шульцом ), що йому вдалося б 
гарно зіграти роль в фільмі про концентраційний табір фашистів. 
Після таких слів, посол країни був вимушений просити вибачення 
перед головою бундестагу та іншими чиновниками [5]. А у 2005 р. 
ще один невдалий жарт С.Берлусконі щодо фінського президента 
призвів до того, що італійського посла навіть вислали з країни [6]. 
Подібні жарти, а також неповага до історії іншої нації можуть ста-
ти комунікативним бар’єром та призвести до деформації комуні-
каційного процесу між двома культурами. 
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Також слід наголосити й важливості семантичних бар’єрів, що ви-
никають у результаті неправильного використання мовних симво-
лів. Обидві сторони не тільки повинні знати буквальні значення слів 
мови, якою вони користуються, а й інтерпретувати їх у контексті(тон, 
супутні невербальні жести).Помилкове тлумачення може спричини-
ти емоційну напругу й унеможливить подальше спілкування. 

Знання невербальних жестів та їх особливостей теж украй необ-
хідне для здійснення міжкультурної комунікації. Наприклад, під-
нятий догори великий палець у звичному нам розумінні означає 
схвалення, але цей жест може бути сприйнятий як образа співроз-
мовником із Бангладеш, та є образливим у деяких частинах Близь-
кого Сходу [7]. 

Суттєвим бар’єром у міжкультурній комунікації може бути й 
загальне упередження щодо культури іншої держави. Так, риси в 
стереотипі німецького національного характеру загальновідомі: 
працьовитість, пунктуальність, раціональність, педантичність, 
ощадливість,. В  60-х роках  їх використання однією американсь-
кою рекламною компанією для реклами авіакомпанії « Люфтган-
за» викликала протести, оскільки цей стереотип застосовувався ба-
гатьма в сприйнятті органзіації масового знищення, що здійсню-
вали нацисти. У результаті показ цієї реклами був припинений [8].

Отже, можемо зробити висновок, що міжкультурна комунікація 
має  складний багатоаспектовий характер, що насамперед визна-
чає її інтеграційну природу. В умовах глобалізації вже неможливо 
залишатися остронь й вибудовувати між своєю нацією та іншими 
залізну завісу. Потрібно не лише вступати в конфронацію, лама-
ти негативні шаблони,а й взаємодліяти і адаптуватися до іншого 
світобачення. Ефективна міжкультурна комунікація сприяє до-
сягненню взаєморозуміння з урахуванням і збереженням власної 
«національної картини світу»,  взаємозбагаченню в соціокультур-
ному й духовному планах. Такий діалог культур дозволить уник-
нути конфліктів та безликості, не випасти із світового процесу 
взаємодій і взаємозбагачення культур, але зберегти при цій взає-
модії свою ідентичність.
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Анотація. Взаємини з Японія є перспективним напрямком для 
політичної стратегії України. Наша держава час від часу отримує 
економічну та гуманітарну допомогу від Японія.

Хоча Японія не є активним гравцем на міжнародній арені, однак 
вона має внутрішню міць, оскільки кордони острівної держави були 
закриті з 1639 року по XIX ст. До того ж Японія знаходиться у бере-
гів моря, до якого Україна не має доступу.

Ключові слова: українсько-японські відносини, культурний обмін, 
діаспора, співробітництво, стратегічні партнери.

Постановка проблеми. Японія є безперечно важливим парт-
нером для співпраці, оскільки обидві країни потерпіли ураження 
від катастрофи радіоактивного опромінення. Мається на увазі ка-
тастрофа в Україні на ЧАЄС та у Японії, Нагасакі, Хіросімі. Також, 
Японія неодноразово допомагала Україні у фінансовому плані, 
за що, 2017 рік в Україні був оголошений роком Японії, тому під-
тримка міжнародних стосунків є важливим для обох країн.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Питання співпраці 
між Україною та Японією розкривалось у статтях багатьох сучас-
них та радянських наукових діячів та студентів, від обох країн. На-
приклад: Сергій Корсунський, Погорєлова І.С., Казуо Накай, Про-
нь С. В. та інші.

Формулювання мети статті. Метою статті є аналіз міжнарод-
них відносин та перспектив розвитку співробітництва. Доведе-
но науковими статтями, що існує достатньо шляхів для розвитку 
співпраці у різних сферах: освіти, економіки, технологічних та 
проектів, що торкаються виробництва.

Виклад основного матеріалу дослідження. Для України є ви-
кликом підтримка відносин із не європейською країною, оскільки 
наша держава більш зосереджена на побудуванні відносин із Єв-
роатлантичними країнами.

З 1999 року між країнами існує інститут політичних консуль-
тацій на рівні заступників міністрів закордонних справ. За роки 
співпраці проводилась не одна зустріч на найвищому рівні, біль-
шість з них була з ціллю актуалізувати відносини та знайти нові 
шляхи співпраці[1].

Між певними містами, обох країн, був побудований механізм 
співробітництва, містами-побратимами, якими є: − Одеса-Йоко-
гама (з 1965) та Київ-Кіото (з 1972). Співпраця закладена у куль-
турному обміні, як «Дні Японії» (3-5 вересня 2015 р.) у Одесі, коли, 
одесити могли ознайомитись із японською культурою, або на юві-
лей 45-ти річчя співдружності між Києвом та Кіото була проведена 
вистава «Лускунчик» (13 серпня 2016 р.), на сцені театру «ROHM 
Theatre Kyoto», де виступали відомі українські артисти Д.Матві-
єнко, Н.Терада[2]. Громадський Комітет дружби Йокогама-Одесса 
та  громадська Асоціація культурних зв’язків плідно працюють з 
ціллю укріплення взаємозв’язків між містами.

Першим підписаним документом України та Японії стала 
«Спільна заява України та Японії», підписана екс-президентом 
Леонідом Кучмою та прем’єр-міністром Томічії Мураямою 22-25 
березня у 1995 році, де були описані основні вектори співпраці 
країн – партнерів. Надалі була заведена практика підписання по-
дібних заяв, для актуалізації напрямків співробітництва[3].

З приводу конфлікту України та Росії, Японія підтримує думку 
перших, рішуче засуджуючи несанкціоновану окупацію Криму.

Особливої уваги потребує співпраця у торгово-економічному 
секторі, оскільки у даному сегменті є не доопрацювання. Японія, 
так само, як наша держава, є учасниками СОТ, однак у 2013-2015 
рр. Україна мала спецмито на імпорт, що суперечило угоді, та зму-
сило Японію подати звернення на цей рахунок, враховуючи, так 
само, спільну заяву 2011 року про взаємну повагу принципів СОТ. 
Співпраця в економічній сфері призвела до імпорту готової про-
дукції із надвисокою доданою вартістю до України замість япон-
ських прямих іноземних інвестицій(ПII) для розвитку місцевої 
промисловості. Як наслідок, це призводило до значного дисбалан-
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су у взаємній торгівлі на користь Японії. До того ж, на думку укра-
їнських та японських експертів існуючий потенціал у відносинах 
між Україною і Японією не використовувався на 90%[5].

Висновки. Роблячи висновки з вищезазначеного, Японія праг-
не до активного співробітництва у багатьох галузях та здійснює 
продуктивну підтримку України у конфлікті із Росією. Вже існує 
не один орган співпраці, що цілеспрямовано підтримує позитивні 
відносини між державами. Однозначно, співробітництво ще зна-
ходиться на стадії розвитку, та існують напрямки, які потребують 
доопрацювань, або започаткування програм для спільного роз-
витку держав.
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РОЗВИТКУ

Актуальність теми обумовлена тим, що українсько-іспанські 
відносини досить позитивні та розвиваються у багатьох сферах, 
в умовах непростої ситуації в Європі, а також в тих ситуаціях, де 
Україна намагається вибудувати хороші відносини з ЄС та НАТО. 
Іспанія в свою чергу, використовуючи свою приналежність до даних 
міжнародних організацій, продовжує здобувати більших успіхів в під-
ключенні до вирішення проблем світової політики. 

Зростаюча роль відносин України та Іспанії є важливою складо-
вою української євроінтеграції. Завдяки розширенню контактів між 
державами Мадрид готовий допомагати просування України до ЄС, 
через що думки про обережну позицію Королівства відпадають. Ра-
зом з тим, головні проблеми, які гальмують співробітництво між 
державами, зосереджені більшою мірою всередині України.

Ключові слова: українсько-іспанські відносини, Королівство Іспа-
нія, євроінтеграція, співробітництво, стратегічні партнери, зов-
нішньополітичні проблеми.

Постановка проблеми. Іспанія, проводячи свою зовнішню по-
літику, допомагає стати Україні демократичною та процвітаючою 
державою в Європі, проте подальший розвиток відносин не матиме 
позитивного результату, у зв’язку із необхідністю проведення полі-
тичних реформ, формуванню ефективної багатопартійної системи, 
здійснення ефективної боротьби з корупцією, забезпечення стабіль-
ного, адаптованого до європейських норм і правил законодавства.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Вивченню питань 
співпраці в різних галузях між Україною та Королівством Іспанія 
присвячені праці наступних авторів: Талапко Н. [1], Полякова Є. 
[2], Вакарчук К. [4].
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Метою цією публікації є аналіз розвитку стану, проблем та пер-
спектив українсько-іспанських відносин в період з 1991–2022 рр. 
Об’єкт дослідження – міждержавні відносини України та Королів-
ства Іспанії. Предмет дослідження – ключові проблеми та пер-
спективи розвитку українсько-іспанських міждержавних відно-
син з початку їхнього заснування і по сьогоднішній час.

Виклад основного матеріалу дослідження. Керівництво Ко-
ролівства Іспанія визнало незалежність України 31 грудня 1991 р. 
Дипломатичні відносини між Україною і Королівством Іспанія були 
встановлені 30 січня 1992 р. підписанням спільного комюніке у Пра-
зі. У червні 1995 року було відкрито Посольство України в Мадриді.

Співробітництво між Україною і Королівством Іспанія здійс-
нюється шляхом як угод на двосторонньому рівні, так і в рамках 
регіональних інституцій. На сьогоднішній день ведеться робота 
по узгодженню інтересів та вирішенню проблем, які гальмують 
подальший розвиток. З моменту встановлення між двома дер-
жавами дипломатичних відносин накопичилася значна договір-
но-правова база двосторонніх відносин, яка нараховує 30 чинних 
договорів, серед них: 10 міждержавних, 9 міжурядових і 11 міжві-
домчих. Дані договори поширюються на різні напрями співробіт-
ництва, які роблять відносини України та Королівста Іспанія різ-
ноплановоми та багатосторонніми. Також між двома державами 
опрацьовується 8 проєктів двосторонніх міжнародних договорів 
щодо співробітництва в галузях уникнення подвійного оподатку-
вання та запобігання податковим ухиленням стосовно податків; 
сільського господарства та харчової промисловості; морського 
судноплавства; туризму та юстиції; щодо наукового і технічного 
співробітництва, соціального забезпечення громадян тощо [3].

Останніми роками спостерігається динаміка у розвитку торго-
вельно-економічного співробітництва між Україною та Іспанією. 
Проте, потенціал для нарощення подальших обсягів взаємної тор-
гівлі ще далеко не вичерпаний, тому і виникають перспективи для 
більшого розширення торгівельної структури українсько-іспан-
ського товарообігу.

Важливість співробітництва обох держав сприяє активізації за-
гальноєвропейського діалогу з актуальних проблем європейської 
інтеграції України, підвищенню ефективності її євроінтеграційного 
курсу, приверненню уваги міжнародної спільноти до України [4]. 

Висновки. Підсумовуючи все вище згадане, можна сказати, що 
українсько-іспанські міждержавні відносини сприятимуть роз-
витку контактів між Києвом та Мадридом. Буде підвищено ін-
терес Іспанії стосовно тих проблем, які стоять перед Україною у 
сфері безпеки, економіки, євроінтеграції та зміцненні зусиль для 
вирішення зовнішньополітичних проблем. Міждержавні відно-
сини повинні сприяти подоланню штучних стереотипів стосовно 
України та розвинути співпрацю експертних спільнот обох країн.

Дипломатична робота Іспанії в Україні направлена на розвиток 
потенціалу співробітництва у зазначених сферах, на діалог з укра-
їнською владою задля просування спільних інтересів, як у двосто-
ронніх так і в міжнародних відносинах, збільшення економічних 
та торгових об’ємів між нашими країнами.
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Анотація: У роботі проаналізовано формування міжнародного 
співробітництва; інформаційні ресурси розглянуто як стратегіч-
ну категорію міжнародних відносин. Зазначено, що інформаційні та 
комунікаційні зміни суттєво вплинули на міжнародне співробітни-
цтво, що помітно у ставленні до інформації, методах прийняття 
рішень, засобах освіти та характері управління.
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Актуальність. Інформаційні ресурси як стратегічна категорія 

міжнародних відносин визначають роль і місце кожної держави у 
світовій ієрархії, тому проблема міжнародного співробітництва в 
інформаційній сфері набуває глобального значення. Інформацій-
ний фактор виступає чинником міжнародних впливів, інструмен-
том дипломатії та глобальної стратегії світового порядку. Інфор-
маційна та комунікаційна революції суттєво змінили всі аспекти 
міжнародного співробітництва. Їх вплив помітний у ставленні до 
інформації, у методах прийняття рішень, у засобах освіти та ха-
рактері управління, що наразі є актуальним.

Мета: дослідити парадигму окремих аспектів міжнародного 
співробітництва в інформаційній сфері.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз і синтез, порівняння, 
аналогія, зіставлення – для з’ясування стану розробленості про-
блеми; емпіричні, що використовувалися з метою збору інформа-

ції, вивчення джерел; спеціальні – для обробки та аналізу отрима-
них даних.

Виклад основного матеріалу. Рада Європи окреслила основні 
положення для побудови інформаційного суспільства: створен-
ня об’єднаної системи комп’ютерних мереж для вільного обігу 
інформації; стимулювання соціального та суспільного розвит-
ку європейських країн; впровадження концепції інформаційно-
ї економіки, розвиток глобального ринку інформаційних послуг 
та електронної торгівлі; захист основних прав і свобод людини 
та засобів масової інформації; дослідження проблем негативно-
го впливу новітніх інформаційних і комунікаційних технологій 
на соціальний захист та трудові права населення Європи; дотри-
мання культурної самобутності та ідентичності нації; захист прав 
інформаційної інтелектуальної власності у європейському інфор-
маційному просторі [1, cт. 48]. Також вказано на шляхи реалізації 
інформаційної діяльності міжнародних організацій: збір, аналіз, 
систематизація, інтеграція, узагальнення та поширення інформа-
ції відповідно до предмету своєї діяльності; збір, аналіз, система-
тизація, інтеграція, узагальнення та поширення інформації про 
організацію та її діяльність [2, ст. 164].

Проаналізувавши основні нормативні документи Організа-
ції Об’єднаних Націй, Міжнародного Союзу Електрозв’язку, Ради 
Європи, Європейського Союзу, Організації Північноатлантично-
го Договору та Шанхайської Організації Співробітництва у сфері 
визначення та забезпечення міжнародної інформаційної безпе-
ки, можна стверджувати, що наразі не існує єдиного підходу до 
термінології та понятійного апарату в цій сфері та єдиного підхо-
ду до розуміння самого поняття міжнародної інформаційної без-
пеки. Внаслідок цього кожна міжнародна організація спрямовує 
власні сили на врегулювання лише окремих аспектів міжнародної 
інформаційної безпеки: кримінального, технічного, терористич-
ного [3, cт. 178].

Висновки. Інформаційний простір на міжнародній арені є 
досить розвиненим. Рада Європи постійно намагається покра-
щити інформаційні зв’язки, врегулювати інформативний ін-
струментарій та синтезувати напрацювання кожної країни для 
глобального використання, реалізуючи інформаційну діяльність 
міжнародних організацій. 
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ІСЛАМСЬКОЇ ПРОБЛЕМАТИКИ

Анотація. У доповіді авторка аналізує тексти на ісламську те-
матику, опубліковані в сучасних зарубіжних ЗМІ. Предметом дослі-
дження є агресивний чинник у журналістських працях, який проявля-
ється у вигляді негативних емоцій, закликів до насильства, демоні-
зації, однобокого висвітлення проблеми тощо. Виявлено основні риси 
агресивних текстів. Обґрунтовано, чому їх можна вважати потуж-
ним інструментом медіапропаганди. 

Ключові слова: ісламофобія, демонізація, публіцистика, пропаганда
Актуальність проблеми. Досліджуючи агресивний чинник в 

сучасній публіцистиці, неможливо оминути увагою тему ісламо-
фобії у ЗМІ. Трагедія 9/11 стала початком її зародження в сучасно-
му вигляді. Усі теракти, воєнні дії чи злочинна поведінка біженців 
зі Сходу так чи інакше формують загальну думку про іслам як та-
кий, і про його сповідників в цілому. І в той час, як частина журна-
лістів в експресивній формі критикує іслам, інша частина висту-
пає на його захист.

Аналіз наукових досліджень. Теоретичною базою досліджен-
ня є наукова праця Юрія Мельника [1], у якій розглядається медій-
ний вимір «Ісламської Держави» і його небезпеки. 

Мета дослідження полягає в тому, щоб оцінити потенціал агре-
сивної ісламофобської публіцистики в умовах сучасності, її мож-
ливості і зростаючий вплив.

Виклад основного матеріалу дослідження
Аналізуючи американські та європейські видання бачимо, що 

іслам часто представлений у них як щось загрозливе, небезпеч-
не, смертоносне, або, принаймні, «чуже». Його вкрай рідко висвіт-
люють як мирне або приватне вірування. Мета таких матеріалів 
передбачає маніпуляцію суспільною думкою. Ефект демонізації 
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ісламу як одного великого ворога Західної цивілізації досягається 
досить легко. Експресивна критика ісламу і мусульман ще більше 
посилює паніку серед населення країн Європи і США, яка вини-
кає внаслідок терористичних актів. Таким способом журналісти 
також намагаються вплинути на владу, домогтися посилення за-
ходів безпеки в місцях великого скупчення людей та перегляду 
еміграційної політики. 

Даніел Бенджамін, екс-координатор Державного департаменту 
США з питань боротьби з тероризмом, пише про засилля ради-
кальних мусульман в Європі, частково заперечуючи їх існування 
в США. На сайті американського видання Politico була опублікова-
на його стаття під заголовком «Чому Європа не може впоратись із 
проблемою тероризму?». Про мусульман Європи він висловлюєть-
ся досить однобоко: «Як правило, такі люди живуть в міських не-
трях, які більше схожі на місця, звідки вони та їх предки родом, ніж 
на всі інші райони». При цьому автор не акцентує увагу на «інших» 
послідовниках мусульманської віри, яких так само є чимало. Забез-
печені і освічені мусульмани, що добре асимілювались з місцевим 
населенням, є лише в США, переконаний Бенджамін. Журналіст та-
кож робить похмуре передбачення подій, до яких може призвести 
проблема радикального ісламізму в недалекому майбутньому: «І 
якщо насильство продовжить поширюватися Європою, ми зітк-
немося з величезним викликом – пожежею по сусідству, що може 
мати непередбачувані наслідки», – підсумовує він [3].

Британське видання «The Spectator» опублікувало розгром-
ну статтю після терористичних актів в Парижі 13 листопада 2015 
року. Його журналісти не стримували своє обурення, звинувачу-
ючи в кривавих убивствах невинних людей іслам як релігію і як 
явище. Матеріал розпочинається словами: «Шлях Заходу до істи-
ни дивно повільний. Ми волочили себе до неї, дюйм за дюймом, 
після кожного кривавого ісламістського нападу». Істиною автор 
вважає «правильну» політику, стосовно емігрантів і біженців з 
мусульманських країн, які можуть бути потенційними терориста-
ми. Він закликає владу ізолювати Європу від їх вторгнення, аби 
унеможливити злочинні дії в майбутньому. Свої слова журналіст 
аргументує помилками минулого, яких, на його переконання, в 
різний час допустилися очільники європейських держав і США. 
У випадках, коли мова йде про безпеку держави і її громадян, 

про політкоректність варто забути, вважає він, а також заперечує 
можливість існування мирної версії ісламу. На його думку, вона 
просто не може бути мирною, зважаючи на її підґрунтя та основні 
ідеї. Про це журналіст пише безпощадно і безкомпромісно, його 
стиль є полум’яним і експресивним: «І ось ми потрапляємо в сер-
це проблеми, в якій ми провели більш, ніж десятиліття, намагаю-
чись уникнути визнання одного факту – іслам не мирна релігія. 
Жодна релігія не є мирною, а іслам тим більше» [4].

Палкі дискусії в західних ЗМІ вже кілька років точаться навко-
ло діяльності терористичного угрупування «Ісламська держава». 
При чому їй часто приписують злочини, скоєні іншими особами 
чи угрупуваннями з метою демонізації та додаткового розголосу. 
Феномен ісламської медіадержави Іраку та Сирії досліджує Юрій 
Мельник. Він зазначає, що тенденції висвітлення ІД в американ-
ських і європейських медіа суперечать законам інформаційної 
війни: «[…] чітко простежується намагання медіа створити ілю-
зію, начебто ІД має багато прихильників у світі, – як серед жителів 
мусульманських країн, так і серед представників решти людства. 
Насправді ж духовні лідери ісламу та прості мусульмани з різних 
частин світу рішуче засудили ІД та відмежувалися від неї» [1, 435]. 

Чи не найпотужніша хвиля дискусій в ЗМІ навколо ісламу за 
останнє десятиліття виникла після стрілянини в редакції фран-
цузької газети «Charlie Hebdo», внаслідок якої загинуло 12 людей. 
Журналісти і карикатуристи видання висміювали політиків і ві-
домих постатей, демонструючи їх недоліки в іронічній формі. Зо-
крема, вони в одному із номерів вони зобразили пророка Мухам-
мада з автоматом за спиною. Криваві події в редакції викликали 
світовий резонанс – тисячі журналістів зі всього світу виступили 
на підтримку французьких колег і необмеженої свободи слова. 
Проте знайшлися і ті, хто засудив професійну діяльність видання, 
назвавши її сповненою нетерпимості та аморальності. Про необ-
хідність самоцензури і толерантності, брак яких став для «Charlie 
Hebdo» фатальним, пише Ірина Славінська. Від схожого сценарію 
вона застерігає українську журналістику: «Українські журналісти 
отримали добрячий привід замислитися про те, що таке толерант-
ність і що таке мова ненависті. «Теракт у «Charlie Hebdo» ставить 
перед нами низку дуже серйозних проблем, які стосуються свобо-
ди слова, самоцензури і того, чи є межі у сатири?» [2].
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Результати і перспективи подальших досліджень. Дослі-
дивши тексти на ісламську тематику, ми помітили схожість в екс-
пресивному викладі матеріалів, а також застосуванні однакових 
публіцистичних інструментів. У зв’язку з останніми подіями на 
геополітичній мапі світу, ісламська проблематика на сторінках 
світових ЗМІ не втрачає актуальності. Важливо відстежувати ево-
люцію ненависницького дискурсу, щоб у разі пропагандистської 
атаки бути захищеними перед ним. 

Висновки. На прикладі проаналізованих текстів бачимо, що 
агресивність в сучасних медіа майже завжди прихована за маскою 
демократії та гуманності. За допомогою агресивного чинника ав-
тори демонізують ворога і створюють чорно-білу картину світу, 
що нерідко призводить до виникнення деструктивних процесів 
різного масштабу. Чорно-біла картина світу особливо яскраво 
простежується на прикладі висвітлення західними медіа мусуль-
манського питання і діяльності терористичного угрупування «Іс-
ламська держава».

Рекомендації. Для глибокого аналізу ісламського питання у 
ЗМІ варто детально розглянути талібську проблему на прикладі 
актуальних подій в Афганістані. 
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РІВЕНЬ МЕДІАГРАМОТНОСТІ НАСЕЛЕННЯ В УКРАЇНІ 
ТА ШЛЯХИ ЇЇ ВДОСКОНАЛЕННЯ

Анотація. Розглянуто стан проблеми формування медіагра-
мотності українців. Проаналізовано результати соціологічних до-
сліджень, проведених Thomson Reuters Foundation, ГО «Детектор ме-
діа». Запропоновано шляхи розв’язання визначеної проблеми. 

Ключові слова: медіа, медіаграмотність, медіаосвіта.
Актуальність проблеми. Медіаграмотність у сучасному су-

спільстві слугує аналітичним інструментом для розвитку критич-
ного мислення населення, а також втілює освітній принцип «тут і 
зараз» як в історичному, так і в ідеологічному контексті. 

Аналіз наукових досліджень. Дослідженням проблеми фор-
мування медіаграмотності суспільства займались Р. К’юбі, К. Вор-
сноп, Дж. Браун, П. Ауфдергайд, Дж. Райт, Ч. Файрстоун, С. Шей-
бе, Ф.  Рогоу, В.  Іванов, О.  Волошенюк, С.  Носова, О.  Федотов, 
Л. Кульчинська та інші вчені, у працях яких розроблено теоретич-
ні підходи до формування медіаграмотності та узагальнено прак-
тичний досвід медіаосвіти.

Метою цього дослідження є аналіз проблеми рівня медіагра-
мотності серед населення України, а також внесення пропозицій 
щодо поліпшення обізнаності населення в медіапросторі.

Виклад основного матеріалу. У 21 столітті вміння читати, аналі-
зувати, оцінювати та створювати багато видів медіа стало важливою 
навичкою. Медіаграмотна молодь і дорослі краще розуміють склад-
ні повідомлення, які вони отримують з телебачення, радіо, Інтерне-
ту, газет, журналів, книг, рекламних щитів, відеоігор, музики та всіх 
інших засобів масової інформації. Отже, медіаграмотність у сучас-
ному світі є однією з передових навичок, яка забезпечує розвиток не 
лише критичного мислення, а й стабільність держави загалом.

Зараз, в епоху цифрових технологій, проблема медіаосвіти осо-
бливо загострюється, адже нині роль основних джерел інформації 
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відіграють соціальні мережі та інтернет. Відповідно до досліджен-
ня під назвою «Україна: дослідження споживання і сприйняття 
медіаконтенту», проведеного Thomson Reuters Foundation, пошу-
кові системи, соціальні мережі, інформаційні інтернет-портали, 
онлайн-ЗМІ, є основним джерелом інформації для українського 
населення віком від 18 до 65 та користуються попитом у більш 
ніж 80% респондентів. У той же час телебачення, як джерело для 
споживання інформації, визнають лише 67% опитаних [3]. Така 
сегментація свідчить про те, що цифрові медіа все-таки перева-
жають над традиційними ЗМІ серед населення України.

Розглядаючи проблему медіаграмотності українців, варто роз-
почати із дослідження рівня освіченості населення в медіапросто-
рі. У січні 2021 року організація «Детектор медіа», у свою чергу, 
провела дослідження для визначення індексу медаграмотності 
українців, що показує рівень, на якому людина здатна свідомо 
тлумачити отриману інформацію та користуватись різними вида-
ми сучасних медіа. Дослідження рівня медіаграмотності населен-
ня проводилось за чотирма напрямами:

1. Усвідомлення ролі та роботи медіаіндустрії в суспільстві.
2. Власне використання медіа – визначення кількості джерел, 
якими користуються опитані, тощо. 
3. Цифрова компетентність – розуміння термінів у сфері но-
вих медіа, аспектів функціоналу медіасфери та розробка влас-
ного медіаконтенту. 
4. Чутливість до медіаконтенту – ставлення до фейків у нови-
нах, до маніпулятивних прийомів та дезінформації. 
Оцінка індексу медіаграмотності відбувалась за шкалою від 0 

до 10. За результатами, 15% українців мають низький рівень ме-
діаграмотності, третина (33%) показала рівень медіаграмотності, 
нижчий за середній, 44% респондентів – вищий за середній рі-
вень, і лише у 8% опитаних рівень медіаграмотності – високий [1]. 
За даними дослідження, стать, вік та рівень освіти прямо вплива-
ють на рівень медіаграмотності. Кількість респондентів чоловічої 
статі майже удвічі більша, ніж представників жіночої половини 
(11% проти 6%). Досить передбачуваною є тенденція, що рівень 
медіаграмотності вищий у молоді 18–25 років (завдяки цифровій 
компетентності) та нижчий серед людей віком 56–65 років. Ціл-
ком простежується роль рівня освіти в оцінюванні медіаграмот-

ності, про це свідчать низькі показники в респондентів із загаль-
ною середньою освітою (близько 63%), серед тих, хто має повну 
вищу освіту, – лише 30%. Також можна спостерігати зв’язок між 
місцем проживання та рівнем медіаграмотності: у мешканців сіл 
рівень нижчий, ніж, наприклад, у жителів міст, де кількість насе-
лення понад 500 тис. 

Згідно з результатами дослідження, регіональні розбіжності та-
кож мають значення, адже частки опитаних, що мають низький 
і нижчий за середній рівні, в північних областях становить 41%, 
тимчасом на півдні – 58%. Найбільші розбіжності у показниках 
медіаграмотності простежуються в людей з різним рівнем забез-
печеності. Цілком зрозуміло, що, з підвищенням матеріального 
статусу, вищим буде і рівень медіаграмотності. Так, населення 
класу, якому вистачає коштів лише на продукти харчування, в 72% 
має низький або нижчий за середній рівень медіаграмотності, 
натомість серед представників, які крім оплати життєвих потреб 
мають змогу додатково заощаджувати, цей показник є більш ніж 
вдвічі меншим – лише 33% [2].

Висновки. Проведене дослідження показує, наскільки недостат-
нім є рівень медіаграмотності населення в Україні, та наголошує 
на необхідності розвитку медіаосвіти загалом. Шляхи вдоскона-
лення та поширення медіаграмотності можуть бути представлені 
в наступних рекомендаціях.

Рекомендації. На основі комплексного аналізу рівня медіа-
грамотності населення України, можна запропонувати такі шля-
хи вдосконалення та підвищення рівня обізнаності у сфері медіа: 
створення різноманітних курсів з медіаграмотності для дітей, 
представників старшого віку, а також низького матеріального ста-
тусу; популяризація медіаграмотності через важливі події; поси-
лення комунікації щодо медіаграмотності з боку держави, в тому 
числі зображення медіаосвіти загалом як чогось модного, корис-
ного та важливого для особистого розвитку в сучасному світі. 

Перспективою подальших досліджень є розроблення шляхів 
удосконалення та реалізації програми медіаграмотності для насе-
лення України; створення, експериментальна перевірка та засто-
сування на практиці ефективних технологій формування медіа-
грамотності суспільства.
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ЗАХИСТ ПРАВ ЖІНОК ВІД ДОМАШНЬОГО НАСИЛЬСТВА 
В УМОВАХ ПАНДЕМІЇ

У дослідженні порушено проблему захисту прав жінок від домаш-
нього насильства в умовах пандемії. Розглянуто, з якими утисками 
зі сторони своїх кривдників доводиться боротися жінкам в умовах 
самоізоляції. Виявлено, що ефективність дій щодо захисту прав жі-
нок від насильства в сім’ї наразі знаходиться на низькому законо-
давчому рівні.

Ключові слова: захист прав жінок; домашнє насильство; малое-
фективність дій щодо захисту прав жінок.

З кожним роком в Україні та в усьому світі постраждалих жінок 
і дівчат від домашнього насильства стає все більше. Під час панде-
мії кількість жертв у відсотках зросла до максимальних показни-
ків. Як повідомляє ВООЗ, у багатьох європейських країнах скарги 
на проблему насильства в родині зросли до 60% під час епідемії 
коронавірусу. Не менш страшні цифри показують дані національ-
ної поліції, у яких зафіксовано 46 249 звернень лише за три місяці, 
85% з яких належать жінкам, а 1,2% дітям. Актуальність дослі-
дження полягає в потребі розглянути методи боротьби та захисту 
жінок від домашнього насильства, а також у виявленні впливу ка-
рантину на статистику постраждалих.

Мета дослідження – проаналізувати ефективність заходів 
щодо уникнення випадків домашнього насильства, з’ясувати го-
ловні чинники, що посилюють його під час пандемії.

Предмет дослідження – статистичні дані випадків домашньо-
го насильства до коронавірусу і впродовж нього (починаючи з бе-
резня 2020 року і до сьогодні).

Об’єкт дослідження – коментарі загальної кількості опитаних 
жінок, які постраждали за час карантину.
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Методи дослідження – аналіз та синтез, описовий, метод ста-
тистичних даних, кількісний аналіз.

COVID-19 втрутився в усі сфери нашого життя: економіку, полі-
тику, освіту, культуру тощо. Не обійшов він і проблему насильства 
в сім’ї. Згідно з даними різних офіційних організацій та служб, та-
ких як «Керівні положення для Європи: захист прав жінок і дівчат 
у період пандемії COVID-19 та її наслідків», Всесвітня організація 
охорони здоров’я, що займаються захистом прав постраждалих від 
домашнього насильства, під час пандемії відсоток повідомлень 
про жінок, яким загрожує небезпека, зріс більш ніж у два рази.

Найголовнішими причинами, що посилюють випадки домаш-
нього насильства, є: перебування на одній житловій площі разом 
зі своїми кривдниками, особливо в період карантинних обмежень; 
незначна кількість місць у спеціалізованих притулках; ускладне-
ний доступ до пунктів допомоги та соціальних послуг; обмеження 
в можливості повідомити про насильство, особливо тих осіб, що 
проживають у селах, де поганий зв’язок та немає доступу до інтер-
нет-ресурсів [1].

Як показало опитування для жінок, за час карантину аж 40% 
осіб вперше зіткнулися з проявами насилля в сім’ї. Найчастіше 
жертви зазнавали психологічного насильства у вигляді нецензур-
ної лайки, образливих слів та моральних утисків.

Отже, довготривале перебування на одній території в замкне-
ному приміщенні призвело до нападів агресії та емоційних зривів 
з боку чоловіків до членів своєї родини.

Якщо проаналізувати роботу правоохоронних органів щодо ви-
рішення проблеми домашнього насильства в Україні, можна по-
бачити незначний відсоток повністю розглянутих і доведених до 
кінця судових справ. За офіційними даними поліції лише в 24% 
випадків було зроблено термінові заборонні приписи, що є опе-
ративною мірою реагування на домашнє насильство. За словами 
працівників правоохоронних органів, вони не можуть виносити 
термінових заборонних приписів через карантинні заходи та са-
моізоляцію [1].

Не можна не відмітити, що судова справа розглядається мак-
симально довгий час – місяць від подачі заяви. Тобто, увесь цей 
період жертва домашнього насильства й далі, у більшості випад-
ків, перебуває в одному приміщенні з кривдником, адже в умовах 

карантину поліція та суд не вживають спеціальних заходів реагу-
вання на проблему.

Отже, ефективність дій щодо захисту прав жінок від насильства 
в сім’ї наразі знаходиться на низькому рівні. Методи боротьби з 
цією проблемою під час пандемії також втратили свою результа-
тивність та оперативність. Поліція й суд більше сконцентровані на 
карантинних застереженнях і безпеці кривдника під час самоізо-
ляції, аніж на вирішенні проблеми та захисті постраждалих жінок.

Отже, можна зробити висновок, що за час карантину кількість 
постраждалих жінок від домашнього насильства зросла значною 
мірою через самоізоляцію та вимушене перебування з кривд-
никами в одному приміщенні. Нестача місць у пунктах надання 
допомоги, незначна кількість спеціалізованих притулків – усе це 
причини збільшення випадків насильства в сім’ї. Суди та поліція 
України проводять малоефективні заходи щодо розв’язання про-
блеми домашнього насильства. Захист прав жінок у цьому питан-
ні, на жаль, знаходиться на дуже низькому рівні, на що вказує не 
одна офіційна статистика.
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Актуальність. Карантин, пов’язаний з COVID-19, так чи інак-
ше вплинув на життя кожного громадянина та вніс корективи в 
правові норми кожної професії в Україні та світі. Особливо гостро 
це проявилося в освітній сфері. Пандемія, яка ще на довгий час за-
лишиться з нами, ускладнює здобуття освіти своїми наслідками: 
дистанційне навчання, відсоток вакцинованих, заробітна платня, 
способи комунікації та зв’язку тощо. 

З 12 березня по 13 травня 2020 року в Службі освітнього омбуд-
смена зареєстрували 232 повідомлення, що безпосередньо стосу-
ються порушення прав педагогів в умовах карантину. У 59 випад-
ках з них спостерігалося множинне порушення. Загальна кількість 
звернень від освітян – 291. Найпоширенішими є такі порушення: 
невчасна виплата заробітних плат – 96, примус педагогів йди у 
відпустку за власний рахунок – 55, примус ходити на роботу – 54, 
організація дистанційного навчання – 42 [4].

Ступінь досліджуваності проблеми. З уведенням дистанцій-
ного режиму інстанцією, яка розглядає повідомлення зі скаргами 
від освітян, стала Служба освітнього омбудсмена. Вона призначе-
на для фіксування звернень/скарг від учасників освітнього про-
цесу щодо порушення їхніх прав. Також там можна дізнатися про 
способи захисту, законодавчі акти, отримати допомогу в роз’ясне-
ні індивідуальних питань. 

Мета дослідження – проаналізувати проблеми, з якими стикають-
ся учасники освітнього процесу під час світової пандемії COVID-19; 
дізнатися, як права освітян захищені на законодавчому рівні. 

Предмет дослідження – скарги та права освітян під час пандемії. 
Об’єкт дослідження – причини невдоволення освітнім проце-

сом в період карантину зі сторони педагогів.
Методи дослідження – узагальнення та систематизація отри-

маних даних, їх аналіз з подальшим описом. 
На сьогодні гостро постає питання вакцинації педагогів. З 5 

серпня 2021  року набула чинності постанова Кабінету Міністрів 
України від 28 липня 2021 року № 787, якою були внесені зміни до 
постанови КМУ від 9 грудня 2020 року № 1236 в частині організа-
ції роботи закладів освіти в умовах погіршення епідеміологічної 
ситуації в Україні [2]. Згідно з цією нормою, якщо в закладі освіти, 
який знаходиться в регіоні «жовтої», «помаранчевої», «червоної» 
зони епідемічної безпеки, провакциновано менше 80% праців-
ників, то заклад зобов’язаний працювати дистанційно. У зв’язку з 
цим працівників закладів освіти почали змушувати до процедури 
вакцинації, використовуючи погрози на кшталт звільнення, недо-
пуску до роботи, затримки зарплатні тощо, хоча освітній омбуд-
смен України Сергій Горбачов заявив, що вакцинація педагогіч-
них працівників не є обов’язковою, а залишається добровільною, 
й тому керівник закладу не має права через це обмежувати доступ 
до роботи працівникам, а тим більше ставити ультиматуми [3].

Для того, щоб забезпечити освітянам поглиблений захист, Ор-
ганізацією об’єднаних націй з питань освіти, науки і культури 
(ЮНЕСКО) на позачерговій сесії Глобальної наради з питань осві-
ти на тему: «Освіта після COVID-19» 22 жовтня 2020 року прийня-
то Декларацію, за якою передбачено:

• надавати підтримку всім педагогічним працівникам, консуль-
туючись з їх представниками під час прийняття рішень, і забез-
печувати їхню безпеку та належні умови праці;
• захищати здоров’я й благополуччя всіх педагогічних працівни-
ків, викладачів закладів вищої освіти під час пандемії COVID-19, 
враховуючи особливі потреби вагітних жінок, літніх людей і пра-
цівників освіти, які мають проблеми зі здоров’ям [1].
Висновки. Отже, питання захисту прав освітян на час каранти-

ну існує та потребує більшої уваги і втручання на законодавчому 
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рівні. На жаль, закони та декларації, що впроваджуються на фоні 
цих питань, не завжди виявляються дієвими та абсолютними у 
виконанні. 

Перспективи подальших досліджень вбачаємо в тому, що 
простежуючи нестійке епідеміологічне положення в Україні, пе-
дагоги мають бути готові до подальших порушень їхніх прав, тим 
самим даючи поштовх до впровадження нових правил та законів 
для захисту прав освітян. Але незалежно від цих факторів, праців-
ники освіти не повинні мовчати, вони мають захищати свої пра-
ва та інтереси всіма можливими законними способами. Це вкрай 
важливо і потрібно для того, щоб не допустити несправедливості 
стосовно себе. 
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Термін «медіаграмотність» походить від термінів «критич-
не бачення» та «візуальна грамотність». Канадський науковець 
і консультант з питань медіаграмотності Кріс Ворсноп (Chrіs 
Worsnop) вважає, що медіаграмотність є результатом вивчення 
медіа і що більше ви вивчаєте медіа – тим більш медіа грамот-
ним ви є. Тобто медіаграмотність – це здатність експерименту-
вати, інтерпретувати/аналізувати та створювати медіатексти[3].  
Згідно визначення ЮНЕСКО, «Медіаосвіта – це навчання теоре-
тичним основам та практичним навичкам для опанування сучас-
них медіа, що розглядаються як частина особливої, автономної 
сфери знань у педагогічній діяльності» [7].

Отже, медіаграмотність – сукупність знань, навичок та умінь, 
що дозволяють людям аналізувати, критично оцінювати і створю-
вати різноманітні повідомлення для різних типів медіа. Медіагра-
мотність передбачає вміння розуміти й аналізувати як саме медіа 
функціонують у суспільстві та який вплив вони мають [4].

Дослідження ринку медіаосвіти та особливості цільової 
аудиторії.

Стаття 19 Загальної Декларації прав людини фіксує, що «Кож-
на людина має право на свободу переконань і на вільне їх вияв-
лення; це право включає свободу безперешкодно дотримуватися 
своїх переконань та свободу шукати, одержувати і поширювати 
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інформацію та ідеї будь-якими засобами і незалежно від держав-
них кордонів» [2]. Водночас швидкий розвиток технологій вима-
гає готовності і вміння особи безпечно та з користю використо-
вувати різноманітні інформаційні ресурси. Сьогодні кожен має 
доступ до будь-яких повідомлень, але серед їх надлишку можна 
легко «загубитись» у величезному медійному просторі. Саме тому 
постає завдання – запобігти впливу маніпуляцій і фейків, навчи-
тись працювати з інформацією та розвинути критичне мислення. 
Ці важливі компетенції сучасної людини забезпечує медіаосвіта, 
яка дозволяє повноцінно використовувати згазане вище право.

Британський педагог та теоретик сучасної медіаосвіти Лен 
Мастерман сформував кілька причин актуальності медіа освіти у 
сучасному світі:

1. Зростання рівня споживання медіа та велика кількість їх про-
дуктів.
2. Вплив медіа на свідомість суспільства та важливість медіа на 
ідеологічному рівні.
3. Збільшення кількості інформації, посилення механізмів ке-
рування нею і
поширення.
4. Інтеграція медіа в демократичні процеси.
5. Підвищення уваги до візуальної комунікації та інформації в 
усіх галузях.
6. Потреба у забезпеченні навчання учнів та студентів відповід-
но до розвитку суспільства.
7. Приватизація інформації [1].
В першу чергу медіаосвіта покликана формувати культуру ко-

мунікації. Вона є важливою передумовою встановлення раціо-
нальних комунікаційних взаємозв’язків між суб’єктами комуні-
кації та особистістю: споживача інформації та журналіста, який 
відповідає за створення контенту сучасного медіапростору [6].

Медіаосвіта в Україні – це частина освітнього процесу, спря-
мована на формування в суспільстві медіакультури, підготов-
ку особистості до безпечної та ефективної взаємодії із сучасни-
ми медіа, включаючи традиційні (радіо, телебачення, друковані 
ЗМІ) та новітні медіа (соціальні мережі) з урахуванням розвитку 
інформаційних технологій. Із 2011 року на систематичній основі 
проводиться підготовка викладачів обласних інститутів післяди-

пломної педагогічної освіти. З цього ж року МОН у партнерстві з 
Академією української преси впроваджує медіаосвіту через:

• формування та підтримку групи лідерів-медіапедагогів для 
початкової,
• середньої та вищої освіти;
• підготовку навчальних видань для різних аудиторій;
• залучення світового досвіду з впровадження медіаосвіти і 
медіаграмотності.
Міністерство освіти і науки України у партнерстві з ІRЕХ (Радою 

міжнародних досліджень та обмінів), МБФ «Академія української 
преси», за підтримки Посольств США та Великої Британії реалі-
зує проєкт «Вивчай та розрізняй: інфо-медійна грамотність». Його 
мета – навчити здобувачів освіти критично сприймати інформа-
цію, протидіяти маніпуляціям, усвідомити цінність високоякісної 
інформації в контексті шкільної освіти [5].

В березні 2021 року було презентовано загальнонаціональний 
проєкт з медіаграмотності. Його мета – навчити українців не ве-
стися на провокації медіа й гучні заголовки, підняти рівень обі-
знаності усіх вікових груп щодо проблеми дезінформації.

Стратегію проєкту планують реалізовувати такими кроками:
• розвиток медіаосвіти у співпраці з МОН;
• створення бренду медіаграмотності і розробка меседжів та 
наративів;
• запуск національної платформи з медіаграмотності;
• запуск загальнонаціональної інформаційної кампанії для 
вразливих груп із залученням національних медіа, лідерів 
думок та блогерів;
• постійний зв’язок з ГО та партнерами;
• співпраця з ОБСЄ, Британським урядом та IREX [5].
Фінансові, програмні та технічні умови реалізації проєктів 

у сфері медіаосвіти
На сьогодні більшість проєктів з медіаграмотності реалізуєть-

ся за рахунок грантових пропозицій. Гранти можуть надходити з 
посольств інших країн. До прикладу курс «Very Verified: онлайн-
курс з медіаграмотності» розроблений міжнародною організаці-
єю IREX спільно зі студією онлайн-освіти EdEra. «Very Verified» є 
частиною проекту «Learn to Discern in Education (L2D-Ed)». Проєкт 
фінансують Посольство Сполучених Штатів Америки в Україні та 
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Посольство Великої Британії в Україні за підтримки Міністерства 
освіти i науки України [9]. Зважаючи на сьогоднішні реалії, всі кур-
си проходять в дистанційному онлайн-форматі. Наприклад, курс 
«Медіаграмотність для освітян» від Prometheus, де користувачі 
мають доступ до власного онлайн-кабінету, де їм надають доступ 
до презентацій, відеоматеріалів, завдань тощо [8].

Висновки. Підсумовуючи, зазначимо, що процес поступового 
впровадження медіаосвіти в освіту України вже триває. В стандарт 
початкової школи включені курси медіа освіти, відбуваються тре-
нінги для школярів і студентів, а також викладачів і людей стар-
шого віку.  Також зазначимо, що в Україні важливу роль відіграє 
громадський сектор у розвитку процесів медіаосвіти. Водночас, 
на нашу думку, ключову роль має відігравати навик критичного 
сприйняття будь-якої інформації усім суспільством, умови для 
якого формуються і вдосконалюються постійно.
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МЕДІАГРАМОТНІСТЬ – ПРОТИ ВИКРИВЛЕННЯ 
МЕДІАДІЙСНОСТІ

Анотоція. 21 століття характеризується виробництвом, спо-
живанням та використанням великої кількості інформації. За та-
ких умов збільшується кількість маніпулювань за допомогою медіа. У 
дослідженні систематизовано основні цілі маніпуляторів, причини 
маніпулятивного впливу на медіааудиторію, запропоновано шляхи 
розв’язання цієї проблеми.

Ключові слова: медіа, маніпулювання, медіаграмотність.
Цифрова епоха стала підґрунтям для розширення простору 

свободи і маніпулювання інформацією. Безперервний інформа-
ційний потік виходить з- під контролю, тому стає дедалі важче 
виокремити істину. Відтепер правда протистоїть дезінформації, 
маніпуляції, фейкам та іншим способам викривлення дійсності. 
Користувачі розмежовують правду і брехню, керуючись емоціями, 
відкидаючи при цьому раціональність та факти, тому все більше 
стають жертвами маніпулювання інформаційними продуктами.

Вивченням різних аспектів маніпулятивних вплив у різні роки 
займалися Г.  Почепцов, С.  Кара-Мурза, О.  Філатов, О.  Горохов-
ський. Маніпулювання в їхньому розумінні ототожнюється з не-
видимим інструментом, яким користується суб’єкт для досягнен-
ня своїх цілей за допомогою об’єктів, які вважають, що їхні дії не 
йдуть у розріз з їхніми бажаннями.

Використовуючи інформаційний простір, маніпулятори на-
магаються тиражувати вигідні їм наративи, формувати лояльне 
ставлення до певних явищ, поширювати змодельовані образи кон-
кретних осіб (ідей чи організацій), створювати напругу та керувати 
настроями населення, дискредитувати когось або щось [1; 57].

Наразі існує тенденція до збільшення кількості маніпулятив-
них технологій, які, на жаль, легко та без будь-яких застережень 
сприймаються людьми, на що є низка причин. Насамперед цьому 

сприяє потужне використання новітніх інформаційних техноло-
гій та підвищена схильність людей до стороннього впливу в умо-
вах соціального, політичного, військового напруження [1; 56-57].

Маніпулювання – це хронічна «хвороба», яка виникла тоді, коли 
хтось зрозумів, що можна, переконуючи великі групи людей, ви-
користовувати їх у своїх цілях, вона функціонує і буде продовжу-
вати існувати. Нам же потрібно навчитися співіснувати з нею і 
спробувати перевести її у стадію ремісії. 

Ця місія покладається на фактчекінгові ресурси, які викрива-
ють маніпуляції в медіа та в заявах політичних діячів, трансльова-
них через медіаканали. Проте викликає сумнів, чи є ефективною 
діяльність цих організацій. Бо це не перешкоджає недобросовіс-
ним медіаресурсам поширювати маніпулятивні мессиджі й нада-
лі. Та й аудиторія подібних фактчекінгових ресурсів у рази менша 
за пропагандистські. Більш ефективний спосіб протистояти мані-
пуляціям – підвищити рівень медіаграмотності населення. Адже 
це базова навичка ХХІ століття, якої, на жаль, українцям не виста-
чає. За результатами дослідження ГО «Детектор Медіа», лише 8% 
українців має високий рівень медіаграмотності [2]. Це стало на-
слідком того, що на території України поняття медіаграмотності 
набуло поширення набагато пізніше, ніж у європейських країнах. 
І від початку процесу роботи над її формуванням у вітчизняному 
медіапросторі у фокусі були лише журналісти, а головною метою 
було навчити працівників медіа дотримуватися балансу думок та 
перевіряти факти. Лише згодом відбулася трансформація медіа-
грамотності, розширення діапазону її напрямів, кола об’єктів – і 
вона почала спрямовуватися на споживачів інформаційних про-
дуктів. Це реалізовувалося у вигляді різноманітних курсів, лекцій 
та вебінарів, ініціаторами й організаторами яких були зокрема й 
міжнародні громадські організації. 

Медіаграмотність  – найнеобхідніша навичка у сфері спожи-
вання інформації, адже сприяє критичному сприйняттю кожного 
сумнівного медіамеседжу, тому вона має охоплювати якомога ши-
ршу аудиторію. На нашу думку, одна із найголовніших ініціатив, 
яку має впроваджувати держава в особі відповідного міністер-
ства й топ-менеджменту освітніх установ, – обов’язкове навчання 
медіаграмотності на всіх без винятку рівнях освіти. Причому, на 
нашу думку, такі заняття не можуть бути факультативними, а ма-
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ють стати повноцінним предметом. Це сприятиме формуванню 
критичного мислення молоді й засвоєння нею інструментів пере-
вірки достовірності фактів, що забезпечить у кінцевому підсумку 
більш усвідомлене споживання медіаінформації.

ЛІТЕРАТУРА
1. Гороховський О. М. Фактчек як тренд розслідувань: мож-
ливості та перспективи: практичний посібник. Дніпро: ЛІРА, 
2017. 133 с.
2. Детектор медіа. Індекс медіа грамотності україн-
ців (дослідження). URL: https://detector.media/community/
article/186435/2021-03-29-indeks-mediagramotnosti-ukraintsiv-
doslidzhennya/ (дата звернення: 20.10.2021).

Мельніков А.
Бердянський державний педагогічний університет;

Науковий керівник: Костромицький Р. І.
кандидат філологічний наук, доцент
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Анотація. Дослідження присвячене вивченню видів та особливос-
тей сучасного рабства, його соціально-психологічних, економічних 
та інших чинників, аналізу ролі медіа у висвітленні проблеми тор-
гівлі людьми у традиційних ЗМІ (на матеріалі регіональної преси). 

Ключові слова: сучасне рабство, торгівля людьми, дискриміна-
ція, медіа.

Актуальність дослідження обумовлена необхідністю привер-
нути увагу спільноти до проблеми сучасного рабства. Торгівля 
людьми у всіх її проявах як соціальне явище посідає чільне міс-
це не тільки в Україні, а й в усьому глобалізованому світі. Погір-
шення кліматичних умов, порушення прав людини, терористичні 
загрози, низький рівень соціально-економічного розвитку деяких 
країн змушує людей шукати притулку, роботи, особистого щастя 
в країнах з більш розвиненою економікою. І цей шлях може бути 
вкрай небезпечним. Часто люди не замислюються, що за яскравим 
оголошенням про високооплачувану роботу без будь-якої квалі-
фікації може бути прихована трагічна реальність. 

Мета нашої розвідки – дізнатися, наскільки актуальною є тема 
сучасного рабства, а також запропонувати просвітницькі заходи 
для висвітлення цієї проблеми. 

Останнім часом Україна належить до тих країн, де набуло роз-
повсюдження торгівля людьми. Українців «купують» і «продають» 
для трудової і сексуальної експлуатації як за кордон, так і всереди-
ні країни. За останні два роки були розкриті декілька угрупувань, 
які займалися такою злочинною діяльністю. В Одеській області 
використовували людей на сільськогосподарських роботах, в од-
ному з міст Херсонської області Служба безпеки України викрила 
і заблокувала роботу так званого реабілітаційного центру, в якому 
люди перебували в трудовому рабстві, у Запорізькій області полі-
ція затримала жінку, яка віддала сина для експлуатації у вигляді 
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жебракування, іншу жінку затримали за підозрою в організації 
переміщення жінок на територію Туреччини для надання послуг 
сексуального характеру, на Донеччині викрили групу зловмисни-
ків, які займалися трудовою експлуатацією 30 чоловіків і жінок – 
бездомних й наркозалежних. Також правоохоронці відзначають, 
що кількість випадків торгівлі людьми зростає. За допомогою під-
розділів з боротьби з торгівлею людьми у 23 областях України було 
затримані зловмисники, що керували організацією торгівлі діть-
ми під прикриттям послуг сурогатного материнства.

Відповідно до Закону України «Про протидію торгівлі людьми» 
(ст. 1) «торгівля людьми – це здійснення незаконної угоди, об’єктом 
якої є людина, а так само вербування, переміщення, переховування, 
передача або одержання людини, вчинені з метою експлуатації, у 
тому числі сексуальної, з використанням обману, шахрайства, шан-
тажу, уразливого стану людини або із застосуванням чи погрозою 
застосування насильства, з використанням службового становища 
або матеріальної чи іншої залежності від іншої особи» [2].

До основних видів сучасного рабства можна віднести наступ-
ні: трудова експлуатація, сексуальна експлуатація, залучення осіб 
до порнографії, торгівля органами, залучення до жебрацтва, залу-
чення до збройних конфліктів та кримінальної діяльності, суро-
гатне материнство, досліди над людиною.

Однією з найтиповіших форм трудової експлуатації сьогодні 
є використання безоплатної праці, зокрема, на умовах випробу-
вального терміну або стажування, невиплата заробітної плати. 
Щоб уникнути цієї проблеми, на початку трудових відносин слід 
укласти трудовий договір, «який оформляється наказом чи роз-
порядженням власника підприємства, установи, організації або 
уповноваженим ним органом (особою) чи фізичною особою» [1]. 
Стати втягненим у небезпечну ситуацію може кожна людина, не 
зважаючи на стать, вік, національність, виховання, освіту. 

Для вивчення, як висвітлюються тема торгівлі людьми у тра-
диційних ЗМІ міста Бердянська Запорізької області, ми обрали 
місцеві газети. Всього було проаналізовано 52 номери суспіль-
но-політичної газети «Південна зоря» за 2020 рік і 53 номери 
газети «Бердянские ведомости» за аналогічний період. На жаль, 
репрезентація матеріалів гранично мала: три матеріали, які без-
посередньо стосуються теми рабства, в газеті «Південна зоря» як 

складові кримінальної хроніки [4, 5, 6] і одна публікація, дотична 
до теми, – у газеті «Бердянские ведомости» [3].

У коментарі щодо причин такої мізерної інформативності ди-
ректорка ТОВ «Південна зоря» Юлія Тисленко зазначила, що за 
наявності інформаційного приводу газета обов’язково розглядає 
ситуацію на своїх сторінках. Проте є й проблеми висвітлення те-
матики сучасного рабства у різних його проявах. Вона полягає в 
тому, що, не дивлячись на наявність відкритих джерел, доступ до 
такої інформації досить обмежений. Відповідно до проведеної 
реформи внутрішніх органів у міському відділі Національної по-
ліції скорочено посаду прес-офіцера. Якщо раніше можна було от-
римати інформацію «на місцях», то тепер відомості про будь-яку 
подію повинні надходити до обласного центру. І вже прес-офіцер 
Головного управління Національної поліції в Запорізькій області 
приймає рішення щодо висвітлення тієї чи іншої події або яви-
ща. Але редакція газети, за словами директорки, завжди готова 
інформувати населення, особливо, коли справа стосується такої 
чутливої медіатеми. Журналістка радіоефіру іншої редакції – Ін-
формаційної групи Про100 Олена Созанська повідомила, що така 
інформація в жодному разі не ігнорується, але також підкреслила 
брак комунікації з поліцією. 

Висновки. Моніторинг ЗМІ і результати опитування дозволя-
ють зробити висновок, що показник обізнаності у темі сучасно-
го рабства невеликий. Хоча існує ряд організацій, які опікуються 
людьми, що потрапили у ситуації рабства, нативної інформації 
до широкого загалу майже не надходить. І поліція, і засоби масо-
вої інформації реагують на подію або ситуацію, яка вже сталася. 
Аналіз регіональної преси засвідчив, що матеріалів такої темати-
ки вкрай мало. Здебільшого вони з’являються у пресі як відповідь 
на ситуацію, а не з метою просвітництва чи запобігання траге-
дії. Вважаємо, що оптимальним для просування інформації, яка 
б допомогла уникнути потрапляння в умови рабства та запобігти 
трагічним подіям, були б авторські колонки, блоги, присвячені цій 
проблематиці. 

Особливу роль у поширенні інформації щодо сучасного рабства 
вбачаємо у соціальних мережах, для чого ми розробили концепцію 
сторінки для Instagram https://www.instagram.com/stop_human_
traffic/?hl=uk. Це продовжуваний проєкт, який буде наповнюватися 
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різноманітним контентом, заходами, порадами, життєвими істо-
ріями. Плануємо залучати фахівців із різних галузей – правоохо-
ронців, психологів для роз’яснень і допомоги у складних ситуаціях. 
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У XXI “медіаграмотність” – гостре та досить проблематичне пи-
тання. Актуальність обраної теми полягає у тому, що в наш час ми 
все більше поглинаємо інформації в інформаційному просторі, яке 
завдає дуже сильний вплив на наше життя. Великий обсяг засобів 
масової інформації, які швидко та неминуче проникають в жит-
тя людей і викликає все більший вплив ЗМІ на соціальну складову. 
Варто підкреслити те, що дане питання настільки свіже і необізна-
не, що ми не уявляємо і не знаємо всіх наслідків і перешкод які мо-
жуть бути, але не треба забувати про те, що ЗМІ в нашому суспільстві 
обговорюється скрізь і всюди і через те, морально та психологічно 
люди підготовлені до будь-яких результатів та висновків.

Досліджуючи дане питання ми познайомилась з досить вели-
кою кількістю цікавих та розумних вчених які, на нашу думку, 
досить конкретно та правильно розгалужували проблематику 
теми медіаграмотності. 
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Вчені та дослідники, які найбільше вплинули на мою свідомість 
щодо цієї теми, серед них можна назвати: Ковтанюк М. С., Хаме-
дову О. А., Костриця Н. М., Мазур Н. В.

Мета освіти – це всесторонній розвиток людини як особистості 
та набуття найбільшої значущості суспільства, талантів, інтелек-
туальних та фізичних здібностей, формування власних цінностей 
та життєвих пріоритетів. Одним із найважливіших пунктів щодо 
головних задач освітнього процесу в суспільстві – є виховання від-
повідальних, розумово розвинених громадян котрі хочуть і будуть 
здатні робити правильний вибір та шлях.

«Медіаграмотність – рівень медіакультури, досягнений медіао-
світою, що стосується вміння користуватися інформаційно-кому-
нікативною технікою, виражати себе і спілкуватися за допомогою 
цих медіазасобів, свідомо сприймати та критично тлумачити ін-
формацію, віддаляти реальність від її віртуальної симуляції – ро-
зуміти реальність, сконцентровану медіаджерелами» [1].

Варто виокремити принципи щодо яких формуються основні 
положення та поняття медіаграмотності:

1. Індивідуальний психологічний підхід;
2. Формування та зміцнення національної ідентичності;
3. Формування громадянської особистості;
4. Шанування національних традицій ;
5. Притримування морально-етичних цінностей;
6. Позитивне ставлення до цілісності та системності [2].
Одним із найважливіших складників медіаграмотності, а та-

кож медіакомпетентність є саме вміння працювати досконало з 
візуальною інформацією як такою. Саме це й передбачає як ана-
ліз готової роботи, так і конкретно продукування зовсім свіжої та 
абсолютно нової праці. Конкретизуючи поняття медіакомпетент-
ності я виокремлю те, що це такий рівень медіакультури, що за-
безпечує розуміння особистістю соціокультурного. Економічного 
і політичного контексту функціонування медіа, засвідчує саме її 
здатність бути носієм і передавачем медіакультурних стандартів, 
ефективно взаємодіяти з інформаційним простором, створювати 
необізнані елементи медіакультури суспільства [2].

Висновки. Вивчення медіаграмотності та медіакомпетентності 
постає важливою темою не лише XXI століття, а й однією з най-
важливіших складових загалом навчального процесу не тільки 

для викладачів і педагогів, а й для учнів що по-перше, постає ре-
сурсом для ретельного вивчення, дослідження та засвоєння теми.
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Анотація. У роботі досліджено процеси формування медіаосвіти 
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на проблеми використання комунікаційних технологій у навчаль-
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світа, медіапроцес, медіасередовище, медіаспоживання.

Актуальність: проблематика медіаграмотності є популярною 
у світі, адже в основу цього процесу покладено модель, що заохо-
чує до думки про те, що людина споживає на медіаринку. Завдан-
ня медіаграмотності полягає у трансформації медіаспоживання 
як активного і критичного процесу, допомагаючи реципієнтам 
краще усвідомити потенційну маніпуляцію, а також зрозуміти 
роль мас-медіа і ЗМІ у формуванні громадської думки.

Мета статті: окреслити поняття «медіаграмотність», обґрунту-
вати особливості формування медіаграмотності в закладах освіти.

Методи дослідження: теоретичні – аналіз і синтез, порівнян-
ня, аналогія, зіставлення  – для з’ясування стану розробленості 
проблеми; емпіричні, що використовувалися з метою збору інфор-
мації, вивчення джерел, ін.; спеціальні – для обробки та аналізу 
отриманих даних.

Виклад основного матеріалу. Останніми роками Open Society 
Institute проводить розрахунок індексу медіаграмотності і стійкості 
до постправди  в різних європейських країнах. Із пострадянських 
країн до рейтингу входять лише Естонія, Латвія й Литва. Найвищий 

рівень медіаграмостності, вважається у Фінляндії, Данії, Голландії, 
Швеції, Ірландії та Естонії. У країнах ЄС основний акцент зробле-
но на ранньому засвоєнні навичок медіаграмотності, починаючи з 
дитячого садка. Так, у Польщі реалізовано проект Fonolandia – для 
початкових шкіл та дитячих садків і понад 86 % учителів навчальних 
закладів зазначають, що це необхідно і корисно [1].

В Угорщина ще у 1989 році активісти лобіювали впровадження 
такого предмета до національного базового навчального плану. 
Наразі діють два документи: «Стратегія захисту дитини в Угор-
щині» й «Цифрова освітня стратегія». Відповідно до них, протя-
гом навчання в початковій та середній школі учні мають засвоїти 
інструментарій використання та аналізу інформації. Наприклад 
учні 1-4 класів говорять про роль ЗМІ, режим роботи, використан-
ня реклами. Учні 5-8 класів навчаються практики свідомого від-
бору програм. Треба зазначити, що це відбувається на фоні досить 
низького рівня свободи ЗМІ в Угорщині.

 У Чехії початкові та середні школи з 2007 року зобов’язані ін-
тегрувати уроки з медіаграмотності в навчальний процес. Школи 
самі вирішують кількість і тематику уроків. Словаччина не може 
похвалитися низкою досліджень рівня медіаграмотності у країні, 
адже аналіз теми присутній лише в окремих проектах. В одному з 
них досліджували, наскільки словацька молодь критично ставить-
ся й перевіряє інформацію. З’ясувалося, що це робить лише 6 % 
молодих людей, водночас як без обмеження й без перевірки вико-
ристовує медіа понад 45 % [2].

Потреба у впровадженні медіаграмотності в Україні з’явила-
ся ще багато років тому і посилилася з початком війни на Сході. 
Лише 25% українців вважають, що медіа на них не впливають, од-
нак реальна ситуація інша, адже всі дивляться і читають новини. 
20 квітня Міністерство культури та інформаційної політики Укра-
їни презентувало загальнонаціональний проєкт з медіаграмотно-
сті, який має бути впроваджено протягом 2021-2022 років. Про-
єкт реалізується з метою покращення обізнаності українців щодо 
проблеми дезінформації та допомогти в опануванні навичками 
медіа грамотності [3]. 

Для того, аби підняти обізнаність вікових груп щодо проблеми 
дезінформації, проєкт містить декілька основних напрямів: поси-
лення комунікації з боку держави; розвиток медіаосвіти; стимулю-
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вання відповідального та безпечного медіасередовища. Стратегію 
проєкту заплановано реалізовувати кількома кроками:   розвиток 
медіаосвіти у співпраці з МОН; створення бренду медіаграмотності 
і розробка меседжів та наративів; запуск національної платформи 
з медіаграмотності; запуск загальнонаціональної інформаційно-
ї кампанії для вразливих груп із залученням національних медіа, 
лідерів думок та блогерів; постійний зв’язок з ГО та партнерами; 
співпраця з ОБСЄ, Британським урядом та IREX. Як повідомляє Мі-
ністерство найближчим часом в Україні з’являться курси для сту-
дентів, тренінги для дорослих щодо медіа грамотності тощо.

Висновки. «Інформаційна війна», «пропаганда», «фейк» – тер-
міни, які стали звичними для більшості українців лише за останні 
7 років, коли ми задумалися про важливість інформаційної безпе-
ки і це дало змогу виявити освітні прогалини у медіаосвіченості, 
яка потрібна не лише для того, щоб протистояти інформаційній 
агресії, але вона також спрямована формувати медіаграмотність 
і сприяти розвитку громадянського суспільства. Фейкові новини, 
псевдолідери думок, таргетована реклама, big data – ці маніпуля-
тивні інструменти є реальністю нашого часу.
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КЛЮЧОВІ ПРОБЛЕМНІ АСПЕКТИ 
МІЖКУЛЬТУРНОЇ КОМУНІКАЦІЇ

Анотація. Міжнародна комунікація, а отже і міжкультурна, за-
ймає важливе місце у дипломатії та міжнародних відносинах. У наші 
часи, тобто у еру розвиненого глобалізму, коли не взаємодіяти з 
представниками іншої культури або із нею самою є майже немож-
ливим навіть для тої частини суспільства, що не пов’язана із дипло-
матією чи міжнародними відносинами, міжкультурна комунікація, а 
саме правильна міжнародна комунікація, стає все більш необхідною. 
Неосвіченість та нерозуміння певних аспектів культури співбесід-
ника, особливо вихідця з такої, що відрізняється від звичної, «рідної» 
культури у більшості аспектів, може привести до помилок та не-
доглядів, які у свою чергу можуть призвести, наприклад, до повного 
переривання комунікації. У цьому дослідженні було проведено загаль-
ний огляд минулої літератури для виявлення проблем, з якими можна 
стикнутися при комунікації між представниками різних культур.

Ключові слова. комунікація, міжкультурна комунікація, невер-
бальна комунікація.

Актуальність теми дослідження. Тема дослідження буде ак-
туальною до тих пір, поки існуватиме більше однієї культури, які 
будуть комунікувати між собою, а поки що немає жодних підстав, 
щоб думати, що культури, як такі, та/або комунікація між ними 
зникне у найближчий час. 

Постановка завдання. Продемонструвати проблеми та пере-
шкоди характерні для комунікації, яка відбувається між представ-
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никами відмінних культур, а також можливі причини їх виник-
нення та наслідки.

Викладення основного матеріалу дослідження. Комуніка-
ція – акт спілкування, зв’язок між двома або більше індивідами, 
заснована на взаєморозумінні; повідомлення інформації однією 
особою іншій чи низці осіб [1]. Успішність будь-якої комуніка-
ції залежить від взаєморозуміння, тобто того, на чому засноване 
спілкування, тому однією із проблем, з якою можна стикнутися 
при міжкультурній комунікації, є неправильне тлумачення. Існу-
ють мовні бар’єри, на які впливають вербальні форми спілкування 
[2]. У сфері, наприклад, медичного обслуговування це може стати 
причинами того, що можуть ставитися неправильні діагнози та 
видаватися неправильні рецепти, що в свою чергу призводить до 
ускладнень та погіршення стану здоров’я пацієнтів. Причиною є 
те, що якщо існує дефіцит медичних перекладачів на ринку праці, 
то можна найняти недостатньо кваліфікованих спеціалістів, які не 
володіють обома мовами: мовою лікаря та мовою пацієнта, для до-
помоги в спілкуванні через високий попит на послуги переклада-
ча та малу кількість доступних професіоналів. Саме тому медичні 
працівники віддають перевагу прийому пацієнтів, які розмовля-
ють їхньою мовою [3]. У випадку, коли це не так, кваліфікований 
професіонал, який буде знати обидві мови для повної та правиль-
ної комунікації як з лікарем так із пацієнтом, є необхідним. 

Також труднощі можуть виникнути не тільки у вербальній кому-
нікації, а ще й у невербальній. Невербальна комунікація – це та, що 
пов’язана з жестами, виразом обличчя, тембром голосу, зоровим 
контактом (або його відсутністю), мовою тіла, позою та іншими 
способами спілкування людей без використання мови [4]. Незначні 
варіації в ритмі мовлення, мові тіла, жестах, виразі обличчя та позі 
часто викликають різне тлумачення мовної ситуації між комуніку-
ючими сторонами, оскільки значення такої поведінки різне в різних 
країнах, що може стати причиною неуспішності комунікації, тому 
що певна поведінка в одній культурі є загальноприйнятою нормою 
та сприйматися її представниками позитивно або нейтрально, а 
в іншій може бути неприйнятною та обурливою. Обізнаність у не-
вербальній мові співбесідника має призвести до підвищення його 
кваліфікації у міжкультурній компетенції, збільшити ефективність 
у діалозі та зменшити кількість можливих похибок у ньому. 

У невербальному спілкуванні може проявлятися специфічна ціннісна 
система співрозмовника, яку він отримав через свою культуру. Система 
цінностей є унікальною для своєї культури та є притаманною тільки їй [5], 
тому значення такої системи та повна обізнаність конкретно у культурі 
другої сторони діалогу, а отже в свою чергу й у її системі цінностей, що з 
неї витікає – дуже важливі для позитивного результату у комунікації.

Висновки з проведеного дослідження. Міжкультурна комунікація 
є складним та многогранним процесом, що має два шари: на по-
верхні (перший шар) знаходиться вербальна комунікація, тобто ас-
пект мови, та під поверхнею знаходиться невербальна комунікація 
(другий шар), що вбирає все, що у себе не включає вербальна кому-
нікація, тобто мову тіла, зоровий контакт чи його відсутність тощо. 
Було використано саме таке формулювання, тому що більшість ко-
мунікаторів, під час спілкування із носієм нерідної, іноземної для 
нього мови, усвідомлює відмінності, звідси «на поверхні». Із другим 
шаром може виникнути складнощі, тому що невербальні знаки та 
передана через них інформація може бути неочевидною, а тому й 
взагалі проігнорованою недосвідченим комунікатором. Для ефек-
тивного ведення комунікації, що передбачає представників відмін-
ної від своєї культури, необхідно отримати певний рівень досвід-
ченості не тільки у рідній для представника мові та вербальній ко-
мунікації, а й у ціннісному аспекті, що витікає з його культури, для 
позитивної перспективи міжкультурної комунікації.
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Анотація. У дослідженні показано ключові напрямки міжнарод-
ної інформаційної політики у контексті використання соціальних 
мереж, як дієвого інструменту дипломатії. Показано трансформа-
ційний вплив інтернет медіа на дипломатію. Розглянуто кейс щодо 
інформаційної політики у соціальних мережах на прикладі президен-
ства Дональда Трампа.

Ключові слова: соціальні медіа, комунікація, політичні діячі, ін-
формація.

Актуальність теми дослідження. У сучасному світі всі небай-
дужі та активні люди мають змогу стежити в інтернеті за чесністю 
роботи влади та політиків. Соціальні мережі впливають на громад-
ську думку щодо вибору політичного лідера, адже користувачі ме-
режі мають можливість постійно аналізувати імідж, поведінку діяча 
та “прозорість” його діяльності. Зважаючи на цей аспект, соціальні 
медіа поступово перетворюються на потужну платформу інформа-
ційної політики не тільки на національному, але й на міжнародному 
рівні. Це створює нові можливості для практиків публічної дипло-
матії, оскільки дозволяє їм по-новому взаємодіяти з цільовою ау-
диторією. На теперішній час, виокремлюється цілий напрям дипло-
матії – цифрова дипломатія, яка передбачає активне використання 
соціальних медіа у міжнародній інформаційній політиці.

Аналіз наукових досліджень. Враховуючи актуальність імпле-
ментації сучасних інструментів соціальних медіа та інформацій-
но-комунікаційних технологій у сферу дипломатичних відносин, 
питання цифрової дипломатії доволі активно досліджується серед 
наукової спільнот. Серед сучасних українських науковців видя-
лються такі дослідники, як Я. Турчин, Н. Грущинська, Д. Гайдай, 
Б. Гуменюк, Л. Літра, Ю. Кононенко, Ю. Фальке, О. Сагайдак. Вчені 

займалися, здебільшого, розробкою теоретичної бази дипломатії, 
яка використовує інформаційно-комунікаційні технології, зокре-
ма Інтернет та соціальні мережі, як один з робочих інструментів. 
Серед зарубіжних дослідників слід відзначити роботи Ф. Хансона, 
Г. Гербнер,а Дж. Грюнига, Л. Пая.

Постановка завдання. Дослідити, які політичні діячі мають 
популярність у соціальних мережах та якою з них найчастіше ко-
ристуються. Який вплив це має на міжнародні відносини на на-
родне визнання. Наскільки простим є використання інтернету, як 
засобу комунікації та які можуть бути мінуси.

Викладення основного матеріалу дослідження. Міжнародна 
інформаційна політика – стратегія, напрями і завдання держави 
у сфері збирання, зберігання, використання та поширення інфор-
мації та інформаційних ресурсів у системі міжнародних відносин. 
На теперішній час її пріоритетні напрямки:

• Сприяння міжнародному співробітництву в інформаційно-
комунікаційній сфері.
• Заохочення до міжнародного обміну інформацією через 
кордони й рівноправна участь у міжнародній інформаційній 
взаємодії.
• Забезпечення прав національних спільнот на вільне 
вираження поглядів, свободу засобів масової комунікації.
• Використання глобальної економічної інтеграції на 
основі міжнародної інфоінфраструктури в інтересах акторів 
міжнародних відносин.
• Об’єднання інтелектуальних ресурсів світу для впровадження 
інновацій.
Політичні діячі, партії, державні структури завжди воліють до 

безпосередньої, немедійованої комунікації з громадянами, тому 
досить швидко (особливо в розвинених демократичних країнах) 
навчилися використовувати канал соціальних медіа для самопре-
зентації. Світові лідери та дипломати використовують соціальні 
мережі та, зокрема, Twitter, щоб говорити та залучати безпосеред-
ньо аудиторію, на яку вони прагнуть вплинути. 

Значну роль подібні політичні практики відіграють у політично-
му полі США. Приклад успішної імплементації інтернет-складової 
в політичну кампанію Барака Обами на президентських виборах 
2008 р., що принесла йому перемогу, став уже хрестоматійним.
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Слід додати, що під час президентських виборів у США в 2012 
р. вже всі висуванці фокусувалися на соціальних медіа для просу-
вання своєї кандидатури.

Більш того, набагато важливіше, що успіхи Б. Обами змусили 
політтехнологів та політичних консультантів усього світу зверну-
ти увагу на феномен соціальних медіа і намагатися використову-
вати їх у тій чи іншій мірі в надії скопіювати застосовані у США 
технології, породивши моду на політичні кампанії в Інтернеті [1].

В часи свого президентства США Дональд Трамп щодня публікував 
твіти, щоб повідомити своїм послідовникам, з ким він зустрічається 
цього дня і що вони будуть обговорювати. Дослідження показали, що 
персоналізовані повідомлення, подібні цим, мають позитивні ефек-
ти. Вони змушують аудиторію приділяти вищий рівень уваги інфор-
мації, яку вони читають, створюючи візуальні образи [2].

Багато твітів колишнього президента Трампа часто ретвітували, 
розсилали іншим, зрештою, поширюючи його повідомлення. Така 
персоналізація хороша для дипломатів та політичних лідерів, які 
хочуть взаємодіяти з громадськістю та здаватися прозорими.

Президент США Дональд Трамп є найефективнішим світовим 
лідером у Twitter, оскільки кожен його твіт отримує в середньому 
24000 ретвітів.

Треба зазначити,зараз Трамп позбавлений доступу до всіх сво-
їх основних сторінок у соцмережах, які зазвичай є для нього клю-
човим засобом спілкування з прибічниками. Загальна кількість 
підписників на сторінках Трампа у цих трьох соціальних мережах 
сягає 150 млн [3, 4].

Дональд Трамп місяцями стверджував, що представники Демо-
кратичної партії на чолі з нині обраним президентом Джо Байде-
ном сфальсифікували результати виборів президента в листопаді 
2020 року та крадуть у нього владу. Зрештою деякі з його прихиль-
ників були настільки сповнені ненависті, що пішли штурмувати 
Капітолій – будівлю парламенту США. У відповідь на це соціальна 
мережа Twitter спершу тимчасово, а відтак і повністю заблокувала 
сторінку Трампа [5, 6].

Висновки з проведеного дослідження
Інтернет може розглядатися урядами як унікальний диплома-

тичний інструмент; завдяки його правильному використанню 
вони можуть «рекламувати» не лише свої позиції з різних питань, а 

й просувати свої ідеї у всьому світі. Така функція, якщо вона вико-
ристовується належним чином, допомагає посольству і, як резуль-
тат, державі, яку воно представляє, створити позитивний імідж у 
приймаючій державі. Дипломати покладаються на Інтернет, щоб 
знаходити інформацію, спілкуватися з колегами по електронній 
пошті та обговорювати проекти текстів в електронному форматі; 
дипломати також все частіше використовують нові платформи со-
ціальних мереж, такі як блоги та Facebook. Соціальні медіа дода-
ли важливий вимір у реальному часі дипломатії, зробивши спіл-
кування більш швидким і, за необхідністю, часто менш точним. 
Однак, хоча деякі дипломати сприймають зміни як можливість 
реформувати свою професію, для інших це представляє виклик 
усталеним конвенціям і може бути просто «небезпечним» для пе-
ревірених та прийнятих форм ведення міжнародних відносин – 
або для їх власних інтересів. Слід пам’ятати ,що будь-яке слово 
написане вами в інтернеті, може бути використане проти вас. Не 
забувайте про важливість правильного подання інформації.
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АУДИТОРІЯ СУЧАСНИХ ЗМІ ЯК ПЕРСПЕКТИВНИЙ РИНОК

Анотація. У роботі виконано загальний огляд сучасного стану 
медіа ринку, його структуру, функції та механізм. Проаналізовано 
аудиторію ЗМІ з точки зору ринкових категорій та законів еко-
номіки. Визначено ключових гравців медіа ринку та їх інтереси по 
відношенню до формування аудиторії ЗМІ.

Актуальність дослідження.  У сучасному суспільстві медіа є 
одним із найважливіших каналів передачі та отримання інформа-
ції, яка здатна впливати на людське життя. Важливе місце у гло-
бальній системі медіа займає аудиторія. У сучасному світі ауди-
торію ЗМІ розглядають як економічний продукт та специфічний 
товарний ринок з унікальними характеристиками. 

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Значним внеском у 
дослідження проблематики формування і розвитку медійного рин-
ку є наукові праці та практичні дослідження учених, серед яких: Д. 
Аакера, Г. Беквіт, Дж. Бернета, І. Арістової, Т. Андрущенка, Р. Батра, В. 
Гнатушенко, В. Дем’янова, І. Ісаєнка, І. Кирич, У. Лейна, Дж. Майерса, 
С. Моріарті, Ю. Лисенко, О. Литвиненка, Т. Лук’янець, Г. Почепцова, 
Дж. Рассела, Є. Ромата, П. Сміта, У. Уелся, Г. Чукут та ін. Великого зна-
чення у вивченні даного питання мають аналітично-дослідні робо-
ти членів Міжнародної асоціації маркетингових ініціатив (МАМІ) та 
Всеукраїнської рекламної коаліції (ВРК), зокрема М. Р. Лазебника. 
Разом з тим, багато аспектів цієї наукової проблеми залишаються 
недостатньо обґрунтованими, розкритими та дискусійними.

Виклад основного матеріалу дослідження. Розглядаючи ау-
диторію сучасних ЗМІ як ринок, доцільно розглянути ключових 
гравців та вектори взаємодії між ними. На ринку аудиторії можна 
виділити п’ять основних груп учасників: медіакомпанії (ЗМІ); ре-
кламодавці; рекламні агенції (агентства-селери, медіаагентства); 
компанії-аналітики; споживачі [1].

Медіакомпанії відіграють ключову роль на ринку аудиторії, 
оскільки саме вони, виробляючи та поширюючи контент, виро-
бляють аудиторію як специфічний продукт, який потім продають 
рекламодавцям. Продажем аудиторії може займатися як сама 
медіакомпанія (структурний підрозділ усередині компанії), так і 
незалежне рекламне агентство (медіаселер), яке на підставі відпо-
відного договору здійснює цю діяльність від імені медіакомпанії, 
отримуючи від неї комісійну винагороду.

Основне прагнення цих учасників ринку – заробити на продажі 
аудиторій, що змушує їх прагнути до збільшення чисельності ауди-
торії та реалізації її за максимально високими цінами [2]. Так, якщо 
загальнодоступні національні телеканали (телемережі) практично 
весь свій дохід отримують від продажу аудиторії, то кабельно-супут-
никові телеканали використовують обидва джерела доходів – і пе-
редплату (продаж контенту аудиторії), і рекламу (продаж аудиторії), 
дохід від якої може складати до 25% сумарного доходу.

Другий ключовий суб’єкт – рекламодавці. Це фактично візіонери 
товарів та послуг, які шукають контактів із потенційними спожива-
чами своїх пропозицій [3]. Рекламодавці є «споживачами» аудиторії 
як специфічного продукту ЗМІ. Основну роботу з розробки стратегії 
рекламної кампанії, вибору ЗМІ, медіапланування та купівлі ауди-
торій у ЗМІ-селерів від імені рекламодавців виконують професійні 
рекламні агенції. Завдання цих учасників ринку – охопити якнай-
більше цільових споживачів за максимально низьких витрат.

Важливим учасником ринку є також спеціалізовані компанії-а-
налітики, які виконують різноманітні оціночні дослідження та за-
безпечують інших учасників ринку кількісними даними аудиторії 
ЗМІ. І рекламодавці, і медіакомпанії, і рекламні агенції купують 
ці дані у вимірювальних компаній і використовують їх у своїй 
економічній діяльності та в процесах купівлі-продажу аудиторій. 
Таким чином така глибока аналітика функціонує як своєрідна ва-
люта медіа ринку.

Не менш важливий учасник ринку – споживачі товарів і послуг, 
що рекламуються, чия увага представляє фундамент, на якому три-
мається весь ринок. Використання терміна «споживачі» замість тер-
міна «аудиторія» вважаємо принциповим. Рекламодавці, які є драй-
верами ринку, зацікавлені в отриманні саме споживачів – потенцій-
них покупців продуктів та послуг, які вони пропонують. «Аудиторія» 
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не є суб’єктом ринку, вона – специфічний продукт, який формується 
суб’єктами цього ринку. Увага аудиторії впливає на поведінку масо-
вого споживача, як то рішення про купівлю, наприклад.

Механізм функціонування ринку аудиторії, як процес взаємодії 
його основних суб’єктів, запропонований Філіпом Наполі. 

Рис.2. – Механізм функціонування ринку Аудиторії (по Ф.Наполі) [4].
Це ринок, де виробляється і продається особливий продукт – ау-

диторії, точніше, «аудиторний продукт», як його називає Наполі 
(the audience product). Суцільні стрілки відбивають процес вироб-
ництва та продажу «аудиторного продукту». У лівій частині схеми 
розташовані споживачі, що відображає їх положення як вихід-
ну точку («сировину») для виробництва «аудиторного продукту». 
Перетворення споживачів на «аудиторний продукт» відбувається 
внаслідок одночасної взаємодії споживачів зі ЗМІ (медіакомпа-
нією) та службою виміру аудиторії (вимірювальною компанією). 
Взаємодія споживачів із медіакомпанією відбувається у процесі 
медіаспоживання, з вимірником – у процесі реєстрації цього меді-
аспоживання. Важливо відзначити, що з матеріально-технічних та 
фінансових обмежень рівень медіаспоживання вимірюють на не-
великій частині (вибірці) споживачів і поведінка цих кількох тисяч 
споживачів (респондентів) потім проектується на всю сукупність 
споживачів [1, 5]. Медіакомпанії та вимірювачі аудиторії представ-
лені в одному прямокутнику, тому що вони мають однаково важ-
ливе значення для виробництва «аудиторного продукту». Без меді-
акомпаній (ЗМІ) немає аудиторії, яку можна виміряти. Аналогічно 
без вимірювальних підприємств немає відчутних аудиторних да-
них, тобто. аудиторії, яку можна продати рекламодавцям.

На схемі Ф. Наполі аудиторія як продукт представлена   у трьох 
станах: як прогнозна, виміряна та фактична. Воні взаємопов’яза-
ні, але не ідентичні. Угоди над ринку з прогнозної аудиторії, адже 
аудиторії ЗМІ – продукт, що «швидко псується», «миттєвий» [6]. На 
відміну від медіаконтенту (іншого продукту ЗМІ), який має прак-
тично необмежений термін зберігання і може бути проданий і пе-
репроданий. На противагу, “термін придатності” аудиторій ЗМІ 
виключно короткий і охоплює тільки той період, протягом якого 
відбувається споживання медіапродукту (контенту ЗМІ) [7]. 

Важливо також зазначити, що аудиторії, які більш схильні купу-
вати рекламований продукт, будуть дорожчими, ніж глядачі, які з 

меншою ймовірністю придбають товар, що рекламується.
З чинників, які обумовлюють попип на аудиторію у рекламо-

давців, можна виокремити ринкові, медійні, демографічні.
Висновки з проведеного дослідження. Отже, ринок аудиторії 

складають п’ять учасників, а саме: медіакомпанії (ЗМІ), рекламо-
давці, рекламні агенції (агентства-селери, медіаагентства), ком-
панії-аналітики, споживачі. ЗМІ, маючи різні технічні можливо-
сті доставки і пропонуючи різний контент, виробляють аудиторії 
з різними характеристиками. При цьому одні аудиторії цінніші 
і затребувані рекламодавцями, ніж інші. Важливою особливістю 
ринку аудиторії є те, що різні її типи мають різну вартість. Важли-
во визнати, що еволюція медіасередовища та технологій вимірю-
вання аудиторії збільшила ступінь, у якому цінність аудиторії для 
рекламодавця впливає на структуру та поведінку медіакомпаній 
та, головне, на характер контенту, який вони надають.
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Анотація. Соціальні мережі в сучасному світі стають новим ви-
дом комунікацій на всіх можливих рівнях: від спілкування пересічних 
людей в побуті до впливу на президентські вибори в різних країнах 
світу. Соціальні мережі стають новими варіантами для просуван-
ня різноманітних брендів та взаємодії політичних інститутів. 
Безсумнівно вони мають неабиякий потенціал для інформаційного 
впливу на суспільну думку.

Ключові слова. Соціальні мережі, фейки, виборчі кампанії, нові 
медіа, боти, політична реклама.

Термін «соціальна мережа» був введений задовго до появи Ін-
тернету і власне сучасних інтернет-мереж, ще в 1954 р соціологом 
з «Манчестерської школи» Джеймсом Барнсом. Соціа́льна мере-
жа – це соціальна структура, утворена індивідами або організація-
ми. Вона відображає розмаїті зв’язки між ними через різноманітні 
соціальні взаємовідносини, починаючи з випадкових знайомств і 
закінчуючи тісними родинними зв’язками [5].

Вплив соціальних мереж у міжнародній політиці відображаєть-
ся у працях наступних авторів: Т. Невська, О. Снопок, А. Романюк, 
І.Сітнікова, А. Свинин. 

З часом соціальні мережи змінювались, модернізувались, збага-
чувались. Виникли такі світові гіганти, як Facebook, Twiter, Instagram, 
також Рунета Одноклассники.ру, ВКонтакте, Моймир і МойКруг.

Аудиторію соціальних мереж на сьогодні складає близько 4 
млрд користувачів, і ці цифри постійно зростають. Звідси можна 
сказати, що соціальні мережі заполонили понад пів світу [5].

Зростання аудиторії та велика залученість аудиторії соціальних 
мереж в порівнянні з традиційними веб-ресурсами, звертають на 
себе увагу політиків у всьому світі до даної інтернет-технології, 

як до інструменту впливу під час виборчих кампаній. Однак варто 
зазначити, що до появи соціальних мереж в інтернет-просторі со-
ціальні зв’язки виборців так само були активно залучені в процес 
виборчих кампаній.

Так, у виборчих кампаніях 2002 і 2004 р. політтехнологи респу-
бліканської партії на чолі з особистим консультантом президента 
США Джорджа Буша-молодшого Карлом Роувом змогли створити 
величезну мережу волонтерів для мобілізації республіканських 
виборців за допомогою особистих контактів [2].

Однією з перших виборчих кампаній, в якій роль соціальних 
мереж вже в інтернет-просторі оцінюється експертами як досить 
висока, є президентська кампанія Барака Обами на виборах Пре-
зидента США в 2008 р. На думку деяких експертів, саме «армії» 
своїх фоловерів Обама зобов’язаний президентським кріслом.

Однією з основних завдань кампанії Обами було підвищення 
явки демократично налаштованих виборців. Для реалізації цьо-
го завдання команда Обами створила національний телефонний 
банк потенційних прихильників. Явка на вибори 2008 р. склала ре-
кордні за останні роки 64% (у 2000 р на виборчі дільниці прийшло 
50% населення, в 2004 – 61%). З точки зору завдання, а саме збіль-
шення явки за рахунок залучення традиційно більш аполітичних 
верств населення – молоді і афроамериканців – «нові медіа» ба-
гато в чому зіграли роль повідомлення, дозволивши зблизитися з 
новими аудиторіями на зручних для них медіаплатформах. 

Варто так само відзначити, що крім нових можливостей, які да-
ють соціальні мережі політикам, вони також несуть і нові загрози. 
Необхідно не тільки залучати фахівців в області нових медіа для 
підготовки повідомлень в соціальних мережах, аналізу інформа-
ційного поля, поведінки конкурентів, а й спеціалістів в області ін-
формаційної безпеки.Під час тієї ж президентської кампанії 2012 
у Франції був зламаний аккаунт Ніколя Саркозі в соціальній мере-
жі Facebook. На його сторінці з’явилосяповідомлення про відмову 
брати участь в президентських виборах 2012 р. «З огляду на винят-
кові обставини, в яких опинилася наша країна, я, перебуваючив 
здоровому глузді, і від чистого серця вирішив не виставляти свою 
кандидатуруна виборах в 2012 році », – говорилося в повідомлен-
ні, складеному з орфографічними помилками [6].

Використання соціальних мереж також посідає неабияке місце 
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у виборах країн СНГ: і президентських, і парламентських, і регіо-
нальних. В Україні найяскравішим зразком були вибори Призедн-
та України 2019, де беззаперечну перемогу отримав Володимир 
Зеленський. Найбільший пік політичної тематики в усіх соцмере-
жах випав на період президентських виборів, але їхнє ідеологічне 
спрямування виявилось кардинально різним [3].

Особливе місце у сучасних виборах посідають так звані боти 
(сторінки не справжніх людей). Головним завданням ботів навя-
зати справжнім користувачам потрібні тези, дескридитувати су-
перників, виставити в хорошому світлі власні ідеї тощо. Помітне 
залучення ботів до виборів прослідковувалось на останніх вибо-
рах Президента України. Очікувалося, що основна частина комен-
тарів ботів буде присвячена підтримці висловлених у дописах ду-
мок, однак більшість з них мала зовсім відмінний сенс [4].

Також залучення соціальних мереж до виборів не залишались 
осторонь і російські кандидати на останніх виборах. Згідно з да-
ними Фонду розвитку громадянського суспільства (Форг), в 2016 
р на платформі інтернет-ресурсів було розміщено 73% політичної 
реклами, розміщеної в рамках виборчої кампанії в Державну Думу 
(включаючи як партійну агітацію, так і матеріали кандидатів-од-
номандатників). З 14 партій, які брали участь в «думської» ви-
борчої кампанії, 8 розгорнули активну агітацію на базі найбільш 
популярних в Росії соціальних мереж ( «Вконтакте», «Facebook», 
«Однокласники», «Instagram») [1].

Отже, соціальні мережі все більше і більше стають основним 
майданчиком для комунікації між політиками та суспільством, 
безсумнівно вони мають неабиякий потенціал для інформаційного 
впливу на суспільну думку. Дослідження в декількох академічних 
сферах показали, що соціальні мережі діють на багатьох рівнях, 
починаючи від родин і закінчуючи цілими націями, та відіграють 
важливу роль в тому, як розв’язуються проблеми, працюють орга-
нізації та досягають успіху на шляху до власних цілей індивіди.
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ТЕНДЕНЦІЇ ВИСВІТЛЕННЯ ЄВРОПЕЙСЬКИМИ ЗМІ 
МІГРАЦІЙНОЇ КРИЗИ В ЄВРОПІ

Анотація. Міграційна криза стала значним викликом для ЄС, і 
досі залишається однією з больових точок політики об’єднаної Єв-
ропи. Перебіг цієї кризи, а також установки та ставлення європей-
ського населення і політикуму щодо біженців та іммігрантів знач-
ною мірою були сформовані під впливом засобів масової інформації. 
В статті розглядаються тенденції щодо висвітлення цієї проблеми 
у європейських ЗМІ, виокремлені на основі сучасних наукових і при-
кладних досліджень. 

Ключові слова: міграційна криза, засоби масової інформації, ви-
світлення, біженці. 

Актуальність дослідження. Останні роки ознаменувались 
для Європи багаторазовим збільшенням потоку мігрантів та бі-
женців з Близького Сходу й Африки. Міграційна криза, що почала-
ся з 2015 року, стала значним викликом для країн Європейського 
Союзу. Найбільша кількість шукачів притулку, що подали заявки 
на отримання статусу біженців, за даними Євростат, припала на 
період 2015 р. і склала більше 1,3 млн офіційних запитів на отри-
мання міжнародного захисту [4]. Тільки, починаючи з 2017 р., це 
число почало знижуватися, й у розпал кризи, пов’язаної з панде-
мією COVID-19, сягнуло свого мінімуму у 2020 р. Через причини, 
пов’язані з війною, голодом та бідністю до Європи переселилися 
і продовжують прибувати сотні тисяч біженців, що змушує ЄС та 
його держави-члени приймати рішення, що розраховані на ко-
роткострокову дію, однак в юридичному та філософському сен-
сах матимуть досить глибокі наслідки. Єврокомісія вже визнала 
цю міграційну кризу найбільшою з часів Другої світової війни, 
а масштаби та одномоментний характер кризи викликали в сві-
ті неоднозначну реакцію: деякі, звертаючись до досвіду Римської 

імперії, сприйняли це як початок кінця європейської цивілізації; 
для інших нинішня ситуація з мігрантами стала проявом неефек-
тивності європейських інститутів і організаційних структур, ство-
рених для регулювання міграційних потоків. 

Аналіз наукових досліджень. До питання міграційної кризи 
звертаються дослідники у сфері соціально-політичних, еконо-
мічних наук та наук з соціальної комунікації. Зокрема, питання 
висвітлення міграційної кризи в європейських ЗМІ перебуває у 
фокусі уваги таких сучасних дослідників, як Л. д’Ененс, В. Йоріс, 
Д. Матар, М. Джорджіу, Р. Заборовскі, В. Умен та ін. 

Вплив ЗМІ у процесі розгортання цієї кризи та реагування на 
неї країн ЄС є досить серйозним, адже преса і ТБ як мейнстрімні 
ЗМІ розглядаються як достовірні і надійні джерела інформації, які 
дають можливість високопосадовцям та простим людям зрозуміти 
суть подій та приймати рішення щодо реакції на ці події [3, 154]. 

Метою статті є розглянути загальні тенденції висвітлення 
міграційної кризи в Європі, спираючись на дослідження та сучас-
ні інтерпретації тенденцій та проблем, пов’язаних із цією темою. 

Основні результати. Дослідження показують, що громадська 
думка європейців щодо іммігрантів та біженців радше негатив-
на, ніж нейтральна, що значною мірою пов’язане з особливостями 
репрезентації цих категорій людей у новинних випусках та мате-
ріалах [2, 409]. Різні країни ЄС по-різному сприйняли міграційну 
кризу. Оприлюднений Управлінням Верховного комісара ООН у 
справах біженців звіт про висвітлення кризи в ЄС в європейських 
мейнстрімних виданнях свідчить, що найбільш позитивний образ 
іммігрантів та біженців був притаманний шведським ЗМІ, тоді як 
найбільша кількість негативно забарвлених матеріалів з цієї теми 
вийшла в Великобританії [7]. 

Один із аспектів впливу традиційних ЗМІ – їх здатність задава-
ти «фрейм» новинам, тобто визначати контекст, в якому новини 
сприйматимуться глядачами або читачами. Постійне перебування 
під впливом негативно забарвленої інформації сприяє вироблен-
ню певних стереотипів, моделей мислення про ту чи іншу пробле-
му. Основні тенденції висвітлення проблеми міграції в країнах ЄС 
включають кілька напрямків. 

Перш за все, експерти відзначають, що європейська преса сис-
тематично висвітлювала прибуття біженців та іммігрантів як 



270 271

СУЧАСНА НАУКА: КОМУНІКАЦІЙНІ АСПЕКТИ 
ХХІ СТОЛІТТЯ

СЕКЦІЯ 6
ІНФОРМАЦІЙНА ПОЛІТИКА

«кризу для Європи», сутність якої полягала в тому, що прибулі роз-
глядалися як «Інші» [8]. 

Проблемні аспекти вирішення питання про інтеграцію біженців, 
як правило, у матеріалах ЗМІ є негативно забарвленими. Зокрема 
йдеться про тенденцію зображати біженців як загрозу для культур-
ного, економічного чи безпекового середовища Європи [6]. 

ЗМІ звертали мало уваги на висвітлення контексту, в якому з’яви-
лися біженці, зокрема, лише невелика частина матеріалів подавала 
інформацію про військові дії та кризи у країнах їх походження [7].

Важливою рисою образу біженців у висвітленні європейських 
медіа є їх віктимізація, що, на думку дослідників, призводить до 
сприйняття їх як неповноцінних людей або як пасивних об’єктів, а не 
особистостей, що мають власні знання, навички, амбіції та мрії [5]. 

У новинних матеріалах та сюжетах помітною є тенденція не ро-
бити акцент на окремих долях біженців. Це проявляється також у 
тому, що біженцям, як правило, не дають можливості виступити з 
прямою мовою – здебільшого про них розказують самі журналісти, 
політики чи експерти. Особисті історії викликають більш позитив-
не сприйняття людей, але таких індивідуалізованих «портретних» 
замальовок в європейських ЗМІ обмаль, натомість домінує зобра-
ження біженців та іммігрантів як колективу чи групи [1]. 

Висновки. Отже, роль медіа в підтримці, посиленні або легіти-
мізації певних фреймів і наративів широко обговорюється куль-
турологічних студіях та дослідженнях з соціальних комунікацій. 
Це доводить приклад із висвітленням міграційної кризи в Європі, 
яка подавалася і продовжує подаватися в рамках певних тенден-
цій. Відтак постає питання про вплив ЗМІ, який передбачає, що 
аудиторія сприймає світ як сукупність наративів. У контексті мі-
граційної кризи це означає, що те, що бачать чи чують про біжен-
ців європейські споживачі інформаційних продуктів, пов’язане не 
стільки з самою реальністю, скільки зі способами конструювання 
світу самими засобами масової інформації. 
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Анотація. Україна та Сполучені Штати Америки мають довгу 
і непросту історію міждержавних відносин, яка станом на сьогод-
ні є незавершеною. Співпраця і взаєморозуміння в окремих сферах з 
огляду на географічне становище обох країн є доволі умовним, вра-
ховуючи ще й різну історію і культуру, внутрішню політику та зов-
нішні впливи, катастрофічне відставання за показниками розвитку 
тощо. Разом з тим, Україна залишається стратегічно важливим 
суб’єктом для США з огляду на фактор Російської Федерації, що 
спричинює потребу встановлення і налагодження дипломатичних 
відносин та в інших галузях між державами. 

Питання співпраці США і Україниє актуальним, беручи до уваги 
відсутність комплексних досліджень у цьому напрямку. Існує чимало 
праць і досліджень, що торкаються проблем внутрішньої і зовніш-
ньої політики США і України, їхньої історії та дипломатичних від-
носин, проте на сьогодні ця тема і досі залишається маловивченою, 
тим більше на фоні зростання інтересу до неї узв’язку з анексією 
Криму та військовими діями на Сході України.

Ключові слова: міждержавні відносини, Україна, США, геополі-
тика, безпекові пріоритети, економічне партнерство, культур-
но-гуманітарна співпраця.

Постановка проблеми. Мирне співіснування і забезпечення 
колективної безпеки. Інтенсивна взаємодія людини з природою, її 
втручання в природне середовище сприяли висуванню на одне з 
перших місць в міжнародних відносинах поряд із завданням запо-
бігання ядерної війни, збереження середовища проживання люди-
ни, що може бути досягнуто тільки спільними зусиллями всіх країн 
і народів, тому зазначена проблема стає одним з аспектів міжнарод-
них відносин, який розглядається в якості додаткового принципу.

Аналіз наукових досліджень і публікацій. Джерельна база 
дослідження українсько-американських відносин складається з 
робіт С. Кізіма і А. Бакіна, О. Познякова, К. Воронова, Т. Парсон-
са, М. Каплана, О. Лазукіна, М. Зєлєнкова, А. Холла і Р. Фейджина, 
П. Циганкова, Г. Морґентау, Дж. Франкеля, Є. Камінського, Н. Кор-
нієнка, О. Моцика, О. Лимаря, Т. Подобінської, Н. Середюк, О. Шам-
шура, Т. Буркат, О. Василиці, Н. Зарицької, М. Король, В. Лажніка і 
М. Мельник, Т. Мединської, А. Огороднічої та І. Мандрик та ін. А 
ще інтернет-ресурсів, даних Державного комітету статистики та 
інформаційно-аналітичних агентств тощо. 

Формулювання мети статті. Метою цією публікації є аналіз 
українсько-американського співробітництва шляхом розгляду 
політичної та економічної взаємодії між Україною і Сполучени-
ми Штатами, акцентуючи увагу на просторовому розташуванні 
суб’єктів міжнародної або транскордонної взаємодії. Предмет до-
слідження –основні проблеми та перспективи розвитку україн-
сько-американських міждержавних відносин на сучасному етапі.  

Виклад основного матеріалу дослідження. 
З часів встановлення дипломатичних відносин США-Україна, 

їхній формат набував різних конфігурацій: на зміну періодам 
«втоми від України» приходили періоди зацікавлення та підтрим-
ки демократичної суверенної української держави. Коли Украї-
на здобула незалежність у 1991 р., головним завданням зовніш-
ньо-політичного відомства, яке працювало з американським век-
тором, було добитися реального визнання США України як рівно-
правного партнера.

14 лютого 2014 р. Голова Комітету із закордонних питань Сенату 
США Р. Менендесподав на розгляд Сенатупроект резолюції, закли-
каючи Держ-департамент якомога швидше ввести цільові санкції 
проти осіб, що причетні до застосування насильства проти мітин-
гуючих. Це також був заклик і до адміністрації Білого дому поси-
лити дію урядових програм на підтримкуправ людини і демокра-
тіїв Україні. Відтоді періодичні україно-американські видання все 
частіше починають використовувати слово «санкції», слідкуючи 
за виступами американських політиків та дипломатів.

Щоб підвищити і пришвидшити ефективність ведення на робо-
чому рівні двосторонніх переговорів з торговельних, інвестицій-
них і комерційних питань була створена експертна група з питань 
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торгівлі. На початку лютого 2013 р. було проведене її перше засі-
дання. Стосовно двосторонньої торгівлі, то як підтверджують дані 
Державної служби статистики України, наприкінці 2014 р. експорт 
товарів з України до США склав 668 млн. $, що у порівнянні з 2013 
р. є падінням на 22,4%. Відносно імпорту, то він теж впав на 29,9% 
і становив 1926,5462 млн. $. Виникла ситуація, коли, наприклад, 
станом на 2015 р. дефіцит балансу двосторонньої торгівлі стано-
вив 1258,6195 млн. $. І це за умови падіння експорту на 9,8% на-
ших товарів до США, що в грошовому еквіваленті на кінець 2014 р. 
становило 934 млн. $. 

Разом з тим, імпорт американської продукції до України впав 
на 33,6% (646 млн $.) і на кінець звітного періоду становив 1278 
млн. $. В цілому, якщо брати 2014 р., то український експорт до 
США скоротився на 9,8% (102 млн. $), порівнюючи ці показники з 
минулим роком, і склав 934 млн. $. Подібне зменшення напряму 
пов’язане із падінням обсягів поставок зокрема продуктів неор-
ганічної хімії на 183 млн. $ або на 67,7% порівняно з попереднім 
роком, виробів з чавуну та сталі на 37 млн. $ (25,3%), дубильних 
або фарбувальних екстрактів, фарб, лаків і барвників на 10 млн. $ 
або на 46%. 

Висновки. 
В результаті розгляду основних проблем і перспектив розвит-

ку українсько-американських міждержавних відносин на основі 
запропонованого матеріалу, можна сформулювати наступні за-
гальні висновки. 

У багатьох американських містах успішно працюють україноз-
навчі школи в приблизній кількості – 40. Їхня роботи тримається 
на головному – на прагненні українців в США зберегти і передати 
майбутнім поколінням, які будуть проживати тут, свою культуру, 
мову і традиції. Окремим напрямом роботи у культурно-гумані-
тарній сфері є проблема Голодомору. На теренах США також яскра-
во представлені різні напрями українського мистецтва. Мова про 
театральні та балетні вистави, гастролі естрадних виконавців, 
концерти майстрів класичного співу, симфонічної музики тощо.
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Досліджено особливості здійснення зовнішньої політики Б. Хмель-
ницьким. Наголошено, що правова система козацької держави була 
побудована на засадах козацького звичаєвого права та гетьманських 
універсалів. Констатовано, що історичне значення наслідків загаль-
нонародної національно-визвольної війни проти Польщі полягає в 
тому, що за складної геополітичної ситуації відбулося формування 
української державності та її трансформація від автономного ста-
тусу до державної незалежності.

Ключові слова: зовнішня політика, національно-визвольна війна, 
козацька держава.

Феномен успіху зовнішньої політики, зокрема інформаційної, 
яку впроваджував гетьман України Богдан Хмельницький, до-
сліджували багато науковців, серед яких В Биковська, А. Градова, 
Ю. Лєбєдєва, Я. Сонько, А. Ткачук, Л. Чекаленко, С. Чорна та ін.

Зокрема, Л.  Чекаленко наголошує, що «зовнішня політика 
Б.  Хмельницького була спрямована на утвердження української 
державності європейського зразка і використовувала для цього 
всі необхідні засоби, форми та методи дипломатичної діяльності. 
Козацька дипломатична служба, що народжувалася у складних 
умовах тогочасної доби, готувала підґрунтя для формування укра-
їнської державності» [5].

З моменту обрання у 1648 році. Хмельницького гетьманом, було 
розпочато підготовку до загальнонародної національно-визволь-
ної війни проти Польщі, зокрема, розіслано універсали до україн-
ського народу із закликами вступити до лав козацького війська.

Однією із причин повстання було тяжке становище православ-

ної церкви. Б. Хмельницький відновив православні храми, зару-
чився підтримкою духовенства розуміючи, що православна цер-
ква – один із стовпів незалежної держави.

Утворена Богданом Хмельницьким за короткий час і в умовах 
бойових дій козацька держава характеризувалася демократич-
ними принципами організації полково-сотенного територіаль-
но-адміністративного устрою зі столицею у місті Чигирин, де була 
головна гетьманська резиденція.

При Богдані Хмельницькому продовжувало діяти і далі поши-
рюватися Магдебурзьке право в містах, міщани мали свій особли-
вий устрій і самоврядування [6]. Здобута під час служби генераль-
ним писарем організаційна майстерність, навички підготовки до 
походів, налагодження у короткий термін виробництва гармат, 
вогнепальної зброї, селітри, пороху та дотримання принципів 
комплектування сприяли оперативному формуванню з селян-
ських загонів дисциплінованих полків.

6 серпня 1649 року закінчилась переможна Зборівська битва. 
Відповідно до Зборівського договору: «козацька автономія» вклю-
чала територію тогочасного Брацлавського, Київського та Чер-
нігівського воєводства [4,  с.  31]; передбачалося, що українською 
мовою повинно було провадитися діловодство; було гарантовано 
права та привілеї козацтва; православні віруючі зрівнювалися у 
правах із католиками; греко-католицька церква хоча й зберіга-
лася, проте їй було заборонено поширюватись на нові території; 
Православна Київська митрополія відновлювалася у своїх правах, 
а в сенаті Речі Посполитої мали надавати право засідати, зокре-
ма, митрополитові київському; угодою передбачено закріплення 
за Києво-Могилянським колегіумом академічного статусу та зрів-
няння його у правах із Краківським університетом [4, с. 34].

Правова система козацької держави була побудована на засадах 
козацького звичаєвого права та гетьманських універсалів. Гене-
ральний військовий суд виконував роль найвищої судової інстан-
ції. Поряд з цим було проведено соціально-економічну реформу, 
а саме: знищення інституту магнатсько-шляхетського землеволо-
діння, відміна панщини та фільваркової системи, створення ко-
зацького й селянського землеволодіння [3, с. 27].

Хмельницький запроваджував воєнне урядування козаків: цен-
тральним правлінням стала генеральна військова канцелярія, яка 
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складалась з гетьмана, обозного, осавула, писаря (державного се-
кретаря) та хорунжого.

За час свого гетьманування Б. Хмельницький:
• запровадив ефективну податкову систему: податок з кожного 
двору, податок на військо та податок з промислів. Окрім того, 
міщани сплачували ще й податок за дозвіл торгувати. Лише 
козаки були звільнені від податків [3,с. 26];
• у 1650 році уклав угоду про вільну та безмитну торгівлю з 
Туреччиною;
• організував ефективну і розгалужену службу безпеки [1];
• налагодив та підтримував дипломатичні стосунки з багатьма 
країнами Європи, які визнали Україну як суб’єкт міжнародного 
права [2].
Розірвавши у 1654 році відносини з Польщею, Б.  Хмельниць-

кий, прагнучи об’єднання в єдиній державі всіх українських зе-
мель, приєднав Могилів, Гомель, Старий Бихів, які увійшли до Бі-
лоруського полку. Це приєднання мало не тільки стратегічне, а й 
економічне значення, оскільки через ці землі пролягав торговель-
ний шлях до Балтійського моря, куди спрямовувався український 
експорт, зокрема у Старому Бихові було впорядковано “вільний 
порт”.

Зовнішня політика Б.  Хмельницького мала головною метою 
не допустити антиукраїнського союзу сусідніх держав, а відтак, 
уникнути війни на два фронти.

Гетьман Б. Хмельницький активно сприяв консолідації україн-
ської народності та сформулював національну державну ідею, що 
стала неписаним заповітом для прийдешніх поколінь українців.

Історичне значення наслідків загальнонародної національ-
но-визвольної війни проти Польщі полягає в тому, що за складної 
геополітичної ситуації, неперервних пошуків вимушених ком-
промісів та еволюцію поглядів на співіснування Речі Посполитої 
та Війська Запорозького відбулося формування української дер-
жавності та її трансформація від автономного статусу до держав-
ної незалежності.
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КРИМСЬКІ ТАТАРИ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕДІАДИСКУРСІ 
ДО РОСІЙСЬКОЇ АГРЕСІЇ НА ОСНОВІ МАТЕРІАЛІВ САЙТУ

ТСН ТА ІНТЕРНЕТ-ВИДАННЯ «УКРАЇНСЬКА ПРАВДА»

Анотація. У статті проаналізовано становище кримських та-
тар в українському медіадискурсі до російської анексії Кримського 
півострова. На прикладі включеності кримського питання до шкіль-
ної програми з історії України та репрезентації проблем кримських 
татар в медіа, зокрема на основі матеріалів ТСН та інтернет-ви-
дання «Українська правда», авторка робить висновок, що анексія 
Криму Росією певним чином стала можливою через слабку державну 
політику інтеграції кримських татар в українське суспільство, че-
рез не реагування з боку української влади на прояви проросійських 
настроїв на півострові та через вибіркову увагу з боку ЗМІ до пи-
тання кримських татар. 

Ключові слова: українці, кримські татари, анексія Криму, медіа-
дискурс, історія України, ЗМІ.

Упродовж століть українці та кримські татари проживали на одній 
території і, як будь-які сусідні культури, чинили вплив одна на одну. 
Однак в українському довоєнному дискурсі, а у випадку Криму до 
його анексії, півострів мислився окремо від території України. Лише 
20 березня 2014 року Верховна Рада України постановою №1140-VII 
визнала кримських татар корінним народом Криму. І лише навесні 
2021 року було прийнято закон про корінні народи України, який 
визначив кримських татар, караїмів та кримчаків корінними наро-
дами України, які сформувалися на території Криму. 

Українські дослідники розглядали окремо питання причин та 
передумов анексії (Кополовець Р., Жиров Г.); репрезентацію крим-
ських татар в українських медіа (Безверха А.). Однак немає пов-
ноцінного аналізу того, якими загалом були стосунки кримських 
татар та українців напередодні анексії.

Метою нашого дослідження є встановити особливості комуні-
кації українців та кримських татар на культурному рівні до росій-
ської анексії півострова на підставі матеріалів сайту ТСН та інтер-
нет-видання «Українська правда» до 2014 року. 

Одними із передумов анексії Криму український політолог Ко-
половець Р. називає «слабкість державної історичної політики» та 
«слабкість інформаційного забезпечення політики національної 
консолідації шляхом поширення історичних знань і формування 
національної пам’яті» [1, 168]. Не можна не погодитися з науков-
цем. До 2014 року у шкільній програмі історії Крим згадувався 
оглядово. До того ж здебільшого як своєрідне «місце загрози» [2]. 
Про кримських татар як народ фактично взагалі не згадується до 
депортації у 1944 році. Під час згадки революційних подій у 1917 
році Крим також оминають. Хоча на території півострова була 
створена Кримська народна республіка, яка навіть вела перемо-
вини з УНР [3, 188-190].

Як приклад розглянемо підручник з історії України за 8 клас, 
авторами якого є Струкевич О.К., Романюк І.М. та Пірус Т.П. 2008 
року видання. Про кримських татар згадується лише у контексті 
набігів та работоргівлі [4, 37, 39, 65, 72-77]. Є й згадка про угоду 
Богдана Хмельницького з Ісламом-Гіреєм III [4, 104], однак акцент 
робиться більше на зраді, а не на допомозі [4, 118]. 

Отже, у шкільній програмі Крим мислиться як феномен, ок-
ремий від України, а деколи навіть як ворожий, що простежуємо 
на прикладі підручника з історії. Головним чином такий наратив 
пов’язаний російським імперським дискурсом. Російська про-
паганда твердить, що Україна поєдналася з Кримом тільки після 
1954 року. Хоча ще у 1918 році гетьман Павло Скоропадський за-
значив, що «Україна ж не може жити, не володіючи Кримом, це 
буде якийсь тулуб без ніг» [5, 125]. 

Ситуацію, яка склалася щодо кримських татар в українському 
медіадискурсі проаналізуємо на прикладі сайту ТСН та інтер-
нет-видання «Українська правда». 

На сайті ТСН найдавнішою новиною за запитом «кримські тата-
ри» є промовистий матеріал Юрія Винничука «Я відпускаю Крим», 
який датується 2010 роком [6]. У статті автор розповідає про те, 
наскільки проросійським є півострів і навіть висловлює тезу про 
приєднання його та Донбасу до Росії. Загалом на сайті від 2010 до 
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початку 2014 року я нарахувала 77 матеріалів тим чи іншим чи-
ном пов’язаних із кримськими татарами. А лише за 2014 рік таких 
було 157. Як бачимо, кількісно матеріалів про півострів після його 
анексії значно побільшало. 

В інтернет-виданні «Українська правда» найдавніший матеріал 
за таким же запитом – за 2001 рік. І стосується він мітингу крим-
ських татар, присвяченому 57-й річниці депортації [7]. А 24 серпня 
2006 року було опубліковано статтю про антиукраїнський мітинг 
в Севастополі [8]. 

На сайті Української правди ще у 2006 році порушувалося пи-
тання інтеграції кримських татар в українське суспільство [9]. Як 
зазначає авторка, українського в Криму дуже мало. І Мустафа Дже-
мілєв застерігав українську владу перед небезпекою виникнення 
«другої Чечні» [10]. 

Кількісно з 2010 року по 2013 включно на Українській правді був 
61 матеріал про кримських татар. А за один 2014 їх було вже 155. 

Загалом, якщо проаналізувати заголовки матеріалів про крим-
ських татар як у інтернет-виданні «Українська правда», так і на 
сайті ТСН, то можна помітити великий відсоток словосполучень 
на зразок «кримські татари просять», «Меджліс попросив», «крим-
ські татари пожаліються Європі». Тобто в українському медіадис-
курсі цей корінний народ виступає не як повноцінна його части-
на, а як певний тягар, якому весь час чогось треба [11, 177]. В такий 
спосіб у суспільній думці формується образ прохача та комплекс 
неповноцінності кримських татар, що не сприяє взієморецепції, 
взаємопізнанню українців і кримських татар, а також засвідчує 
відсутність державної інтегративної політики.

Тому, на нашу думку, можна виділити три основні передумови 
російської анексії Криму:

1. Бездіяльність влади, яка не звертала уваги на антиукраїн-
ські настрої в регіоні;
2. Недосконала освітня система, яка вибірково і упереджено 
подавала питання історії Криму та кримських татар;
3. Масмедійний дискурс питання Криму, кримськотатарської істо-
рії та культури висвітлював вкрай спорадично, що більше свідомо 
чи не свідомо деформуючи образ кримськотатарського народу.
Ми вважаємо, що порушена тема не вичерпує усього комплек-

су питань і матиме продовження у різних міждисциплінарних 

площинах, зокрема варто глибше дослідити міжкультурну кому-
нікацію між двома народами в інших аспектах соціокультурного 
життя та проаналізувати зміни в житті кримських татар уже після 
анексії Криму.
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Обґрунтування актуальності проблеми. Висвітлення воєн-
них подій є одним із найскладніших завдань для кожного жур-
наліста та для будь-якої журналістської організації. І це не тільки 
через суттєву небезпеку для життя та здоров’я репортера, а й тому, 
що дуже важко оцінювати й аналізувати суперечливу та уривчасту 
інформацію, виясняти, що насправді відбувається, а також пода-
ти об’єктивну картину подій, особливо коли мова йде про рідну 
для репортера країну. На сьогоднішній день вся світова спільнота 
живе у час глобальних соціальних та політичних змін, які прово-
кують та підігрівають численні військові конфлікти, а тому акту-
альності набуває проблема висвітлення перебігу подій у зоні вій-
ськових конфліктів та інформаційна діяльність під час війни. 

Аналіз наукових досліджень. Проблему інформаційної ді-
яльності журналістів під час війни досліджували так науковці як І. 
М. Дзялошинський, Ю. М. Поляков, В. С. Абрамов, А. М. Єлфімова, 
О.Є. Кирильчук та ін. Вони присвятили свої праці висвітленню ос-
новних аспектів роботи журналістів у зонах військових конфліктів 
та аналіз правової сторони їх діяльності. Однак, не можна вважати 
цю проблему повністю вирішеною, оскільки постійно відбувають-
ся нові збройні конфлікти, змінюються умови та локації, що по-
требують нових тактик та підходів до висвітлення інформації та 
діяльності журналістів. 

Мета дослідження полягає у розгляді та аналізі журналіст-
ської діяльності під час війни. 

Виклад основного матеріалу. Військова журналістика являє 
собою жанр журналістики, основною метою якого є висвітлення 
військових конфліктів, суперечок та сутичок. Як правило, військо-
вий журналіст або кореспондент знаходиться на передових пози-
ціях на місці подій, співпрацює та спілкується з військовими ко-
мандирами, солдатами й місцевими жителями. Завдання військо-
вого кореспондента полягає в тому, щоб зібрати якомога більше 
правдивої та точної інформації щодо причин, суті, особливостей 
та перебігу військового конфлікту і проінформувати про це. Існу-
ють різні способи інформування про перебіг подій на фронті, зо-
крема за допомогою дописів у соціальних мережах, що є на даний 
момент дуже поширеним способом, Інтернет-ЗМІ, статей у газе-
тах, а також із допомогою радіо та телематеріалів [2, с. 62].

Зазначимо, що інформація є суттєвою частиною війни, яка 
впливає на хід подій, стан ворога та настрої населення. І саме вій-
ськовий кореспондент є першоджерелом інформації, як у межах 
однієї країни, так і для міжнародних організацій. На військових 
журналістів покладено велику відповідальність, адже вони повин-
ні постійно стежити за тим, щоб їх матеріали не заподіяли шкоди 
військовослужбовцям, їм необхідно бути постійно дуже уважни-
ми та зібраними, а також психологічно стійкими й витривалими. 
Окрім того, для них важлива висока концентрація на конфлікті та 
проблемі й об’єктивна та правильна оцінка подій, адже у військо-
вого кореспондента немає права на помилку [5, с. 93]. 

Ми погоджуємося із думкою професора Михайлина І. Л., що 
військовий журналіст у своїй діяльності досить часто може висту-
пати у ролі психолога, лікаря, педагога тощо. А головний лікарсь-
кий принцип «не нашкодь» має велике значення й для журналіст-
ської діяльності у зонах бойових дій, де наявна висока активність 
терорестичних угрупувань та великий ризик для життя і здоров’я. 
Адже, в таких непростих умовах журналіст може заподіяти шкоди 
своїй аудиторії, правоохоронним органам, що виконують покла-
дені на них законом обов’язки та функції, а також державі грома-
дянином якої він є [3, 67]. З огляду на це, важливе значення має 
поведінка кожного військового кореспондента, рівень його знань 
та вмінь правильного поводження у тій чи іншій ситуації, а також 
вміння чітко та якісно виконувати свої завдання у таких склад-
них умовах [4, с. 1211]. 
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Особливості та складність інформаційної діяльності під час 
війни можна простежити на прикладі афганістанських ЗМІ під час 
захоплення талібами влади Афганістану. Як повідомляється, зараз 
там дуже непроста ситуація, адже велика кількість телеканалів, 
друкованих ЗМІ та радіостацій припинили свою роботу через чис-
ленні фінансові обмеження й проблеми, які впроваджують талі-
би. Масрур Лутфі – представник Національної спілки журналістів 
Афганістану заявив, що якщо міжнародні організації не зверта-
тимуть увагу на ситуацію з медіа в країні, то скоро може настати 
кінець свободі ЗМІ [1]. Таким чином, через воєнний стан в країні 
та обмеження нової влади, стало неможливо працювати, висвіт-
лювати події та виконувати свої прямі обов’язки не тільки інозем-
ним військовим журналістам, але й афганістанським. 

Висновки, рекомендації та перспективи подальших до-
сліджень. Отже, в умовах військового конфлікту важливу роль 
відіграє правдива та об’єктивна інформація, доступність якої за-
безпечується діяльністю військових кореспондентів, які ризикую-
чи своїми життями інформують суспільство про перебіг подій та 
обстановку на фронті. На них покладена велика відповідальність, 
вони повинні дотримуватися усіх стандартів журналістики для 
того, щоб не нашкодити військовим, своїй аудиторії та не призве-
сти до ще більшої небезпеки для своєї країни. Перспективи по-
дальших досліджень полягають у дослідженні особливостей робо-
ти військових кореспондентів в умовах воєнних дій з точки зору їх 
професійної етики та моралі. 
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Актуальність проблеми дослідження. Необхідність України 

позиціонувати себе на міжнародній арені засобами культури над-
звичайно загострилася у зв’язку з потребою протидіяти агресив-
ній політиці Російської Федерації. На відміну від Росії, яка впро-
довж останнього десятиліття інтенсивно розбудовувала систему 
інформаційного впливу у світі, розвиток українського сегменту 
публічної та культурної дипломатії залишався поза належною 
увагою з боку держави.

Актуальність проблеми роботи обумовлена зміною уявлень 
про культурну дипломатію України з 2014 року після Революції 
гідності та початку збройної агресії Російської Федерації.

Аналіз наукових досліджень. Питання культурної дипломатії до-
сліджували Розумна О. П., Харченко Ю. В., Костиря І. О., Кривонос 
П. О., Лунь Ю. О. тощо. При цьому деякі проблеми, пов’язані з питан-
нями культурної дипломатії і досі залишаються не розкритими.

Мета дослідження полягає у вдосконаленні системи культур-
ної дипломатії, стимулюванні розвитку та оцінки ефективності на 
основі вітчизняної практики.

Виклад основного матеріалу. Досвід присутності української 
культури за кордоном до 2014 року навряд чи можна назвати полі-
тикою культурної дипломатії або хоча б промоції культури. Однак 
його не можна не враховувати, розбудовуючи культурну диплома-
тію як політику держави, більше того – аналіз досвіду міжнарод-
ної присутності української культури є досить важливим етапом й 
умовою успішного старту процесу інституалізації культурної ди-
пломатії. Досить тривалий час потужним провайдером промоції 
культури України виступають українські експатріанти [3, с. 22].

Саме з 2014 року український народ своєю активною громадян-
ською позицією сформував політичний імідж країни в очах євро-
пейської спільноти та світу. Культурна дипломатія привернула осо-
бливу увагу державних інституцій вчених-дослідників та культур-
них діячів з 2014 р., коли з’явилася нагальна потреба в отриманні 
підтримки міжнародної спільноти для протистояння російській 
агресії. Основними завданнями для нашої держави – окрім поши-
рення позитивного іміджу України, створення унікального укра-
їнського культурного продукту, розвитку міжнародної співпраці 
у сферах культури, освіти та туризму, а також надання підтримки 
українській діаспорі й сприяння поширенню вживання української 
мови у світі – стали такі нові виклики, як протидія дезінформації та 
гібридним загрозам, адекватне висвітлення історії України, захист 
прав людини й охорона культурної спадщини на окупованих тери-
торіях, роз’яснювальна робота щодо досягнень і викликів України, 
зокрема щодо політики деокупації Криму та Донбасу, визволення 
політичних в’язнів, залучення міжнародної допомоги тощо [4].

Успіхом у культурній дипломатії стала перемога співачки Джама-
ли на «Євробаченні» у 2016 році. Увесь світ сколихнула пісня викона-
виці, що дало змогу не лише просувати українську культуру у маси, а 
й привернуло увагу до окупації Криму.

У 2016 р. було засновано Український інститут книги, а у 2017 р. до 
структури Міністерства культури України ввели Український куль-
турний фонд, який підтримує інтегрування української культури у 
світовий простір. 10 листопада 2020 р. відбувся перший Міжнарод-
ний форум культурної дипломатії, організований Українським ін-
ститутом у співпраці з Міністерством закордонних справ України. 
У фокусі цьогорічного форуму – культурна дипломатія в часи криз, 
загроз та невизначеності. Діяльність України у сфері культурної 
дипломатії засновано на таких актах, як: Концепція популяризації 
України у світі та просування інтересів України у світовому інфор-
маційному просторі; Стратегія сталого розвитку «Україна – 2020»; 
Доктрина інформаційної безпеки України; Програма діяльності 
КМУ від 2019 р.; Меморандум про співпрацю між КМУ та Світовим 
конгресом українців; Розпорядження КМУ «Про схвалення Стратегії 
розвитку туризму та курортів на період до 2026 року» [2].

23 вересня 2021 року відбувся Міжнародний форум культурної 
дипломатії. Серед основних тем міжнародного форуму були: де-
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зінформація, гендерна рівність, захист прав людини в умовах кон-
фліктів, «деколонізація» культури [1].

Висновок. Отже, українській культурній спільноті необхідно 
створити власний культурний наратив для «передачі» у глобаль-
ному просторі, наратив, який буде сприйматись різними аудито-
ріями. Одним із визначальних напрямів культурної дипломатії є 
розвиток її внутрішнього вектору, який впливає і на формування 
внутрішньополітичного діалогу, і на комунікації регіонів з міжна-
родними відповідниками за кордоном. Однак сьогодні відсутня 
послідовна позиція держави щодо впровадження політики куль-
турної дипломатії, їй бракує інструментарію, стратегії та інститу-
ційних засад.
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СОЦІАЛЬНІ МЕРЕЖІ ЯК ДЖЕРЕЛО ІНФОРМАЦІЇ ДЛЯ
КОРИСТУВАЧІВ ТА ЗАСІБ ДЛЯ РОБОТИ ЖУРНАЛІСТІВ

Анотація. У даній роботі розглянуто поняття соціальних мереж 
як невичерпного джерела інформації, в тому числі для роботи сучас-
них ЗМІ. Також розкрито проблему розповсюдження інформації, по-
ширення фейкових новин. В якості джерел дослідження використані 
роботи міжнародних і вітчизняних науковців.

Ключові слова: соціальні мережі, інформація, фейк, медіа контент, ЗМІ 
Актуальність дослідження. Соціальні мережі – сервіс для під-

тримки соціальних зв’зків в Інтернеті, який за останні роки став 
джерелом інформації та контенту для користувачів. Спочатку їх 
використовували здебільшого для пошуку нових знайомств, спіл-
кування, обміну фотографіями та розважальним контентом. Нині 
соціальні мережі стали не лише майданчиком для спілкування, але 
й потужним і невичерпним джерелом інформації. Також онлайн 
мережа багато в чому полегшила роботу журналіста з пошуку ін-
формації і просування свого медіа контенту. Проте слід зазначити, 
що дані, отримані із соціальних мереж, не завжди верифікуються. 
Звідси випливає, що соціальні мережі є не лише легкодоступним 
джерелом новин та зручним інструментом роботи журналіста, 
вони також можуть стати джерелом конфліктних ситуацій, викли-
каних поширенням неправдивої інформації.

Аналіз останніх досліджень і публікацій. Попередньо до-
сліджували проблему легкодоступності інформації та поширення 
фейків, розвиток соціальних мереж, їхній вплив на аудиторію та 
на роботу сучасних ЗМІ такі вчені: Лисенко К., Андрощук І., Кіца 
М., Остряниця К., Іванюха Т., Ратушна Т. Однак, такі проблеми як 
рівень довіри користувачів до соцмереж та факт-чекінг інформа-
ції журналістами потребують подальшого дослідження та залиша-
ються актуальними.
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Мета роботи. Виявити, скількі часу українські користува-
чі проводять у соцмережах та який рівень довіри населення до 
онлайн ресурсів. Розібрати можливості використання сервісів со-
ціальних мереж під час підготовки матеріалу журналіста та його 
подальше поширення публікацій, проаналізувати з яких соцме-
реж журналісти частіше беруть інформацію для публікацій. Також 
проаналізувати проблему поширення фейкової інформації та ме-
тоди її виявлення у стрічці соціальних мереж.

Виклад основного матеріалу. Зараз у світі відбувається швид-
ке зростання аудиторії Інтернету, що говорить про збільшення 
впливу цього каналу на всі сфери діяльності. Одночасно з ростом 
аудиторії Мережі в цілому відбувається і збільшення аудиторії со-
ціальних мереж, а також кількості часу, який користувачі щоден-
но проводять у них [1,128]. За даними дослідження соціологічного 
центру Socis, в середньому на перегляд соціальних мереж українці 
витрачають 139 хвилин на день.

Інтенсивний розвиток соціальних мереж і все більша включе-
ність в них зростаючої чисельності громадян в останні роки знач-
но підвищили їх роль в процесах обміну інформацією. Соцмережі 
стали важливим джерелом як оперативної інформації, так і неза-
лежної громадської думки з різних аспектів соціально-політично-
го, економічного, культурного життя тощо.[2, 1]

Необхідно зазначити, що рівень довіри населення до онлайнре-
сурсів постійно зростає, натомість традиційні ЗМІ втрачають свої 
позиції.[3,215] Інститут досліджень журналістики Reuters відзна-
чає глобальну тенденцію, яка полягає в тому, що 51% користувачів 
Інтернету використовують соціальні мережі як джерело новин. Ці 
дані слугують доказом того, що соціальні мережі змогли випере-
дити телебачення і стати першочерговим джерелом новин для су-
спільства, особливо це стосується молодого покоління. 

При цьому, соціальні мережі на сьогодні є не лише платформою 
для спілкування і передачі інформації між користувачами, вони 
також стають джерелом інформації для журналіста. Це відбуваєть-
ся тому, що у пріоритеті – оперативність та ексклюзивність жур-
налістських матеріалів. Чим активніше журналіст користується 
соціальними мережами, тим більша його участь у події. [3, 216]

Оскільки соціальні мережі стають важливим інструментом по-
шуку інформації для журналіста, багато з них створюють власну 

сторінку, що дозволяє їм дізнаватися оперативно про події, та 
також є дуже зручним способом залучення до своєї діяльності 
більше користувачів. За даними соцопитування працівників ЗМІ 
М. Кіца встановила, що українські журналісти найчастіше вико-
ристовують у своїй роботі наступні соціальні мережі:

• Facebook – для пошуку інформації, встановлення контакту з 
коментаторами; 
• Twitter – для оперативного отримання новин з різних куточків 
світу, відстеження трендів; 
• Instagram – як джерело фотографій; 
• Tumbler – для пошуку фото та думок / натхнення;
• Foursquare – щоб бути в курсі, де відпочивають та проводять 
час відомі особистості [4, 102].
Також, за допомогою соціальних мереж стало можливим вико-

ристовувати нові способи поширення медіа контенту. Для цього 
журналісти створюють аккаунти у різних соцмережах, знаходять 
свою цільову аудиторію, завойовують там авторитет та поступо-
во просувають свої ідеї серед інтернет-користувачів. Слід додати, 
що з розвитком сучасних цифрових технологій популярною для 
журналістів стає трансляція відеоконтенту в режимі реального 
часу. Онлайн трансляція через смартфон використовується медіа 
для створення відеорепортажів про найважливіші події. Виділя-
ють такі найпопулярніші інструменти, які журналісти можуть ви-
користовувати для потокової трансляції відеоконтенту: Ustream, 
Livestream, Stringwire, Bambuser, YouTube, Instagram. Для збіль-
шення аудиторії українські ЗМІ мають можливість синхронізува-
ти акаунт Instagram зі сторінками у Facebook і Twitter. [3, 219]

Однак, для того, щоб розповсюдити інформацію у всесвітню 
мережу, не обов’язково бути журналістом чи власником якогось 
медіа. Варто лише зробити пост у соцмережі, на Твіттері, у бло-
зі тощо та відмітити правильним тегом, щоб публікація дісталася 
до цільової аудиторії. Зробити це може будь-який користувач, і 
як наслідок в Інтернет потрапляє неймовірно багато інформації. 
Відсутність цензури в мережі й анонімність дає змогу висловлю-
вати незаангажовані, вільні від будь-яких ідеологічних установок 
погляди. Не контрольованість розповсюдження інформації в соці-
альних мережах і сам спосіб її функціонування створюють широ-
кі можливості для публікації недостовірних фактів і поширення 
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фейкової інформації [4,101].
Прикрим є те, що люди не завжди намагаються знаходити пер-

шоджерело та аналізувати походження інформаційного повідом-
лення, через що їм важко відрізнити фейк від дійсності, спотворе-
не повідомлення від правдивого. Серед назв новин трапляються 
й матеріали, розміщені на сторінках фейковий видань, які своїми 
назвами вражають або обурюють користувача. Вони викликають 
підвищену увагу й інтерес у користувачів, які й поширюють далі 
фейкову інформацію, бажаючи залучити більшу аудиторію, поді-
литися нею зі своїми друзями із соціальних мереж, тим самим пе-
ретворюючись на інструмент пропаганди. Зокрема, вони можуть 
спотворювати інформацію та порушувати інформаційні потоки 
можуть різноманітні технології: тролі, боти та маніпуляції [7,1]. У 
перегляді інформації, в якій присутні такі небезпеки, можлива не-
правильна інтерпретація новин, і як наслідок недостовірний ана-
літичний продукт. Журналісти повинні в пешу чергу дотримува-
тись стандартів і робити ретельний факт-чекінг, щоб сучасні ЗМІ 
не стали засобом поширення дезінформації в суспільстві.

Висновки. Отже, роль соціальних мереж у нашому житті 
з кожним днем зростає і набуває нових форм. На сучасному 
етапі необхідно розглядати онлайн простір, не лише як засіб для 
розваг і комунікацій, а й як джерело інформації для користувачів, 
враховуючи неминучий вплив на формування громадської думки. 
Щодо можливості використання соціальних мереж у журналіст-
ській діяльності, то вони, очевидно, доволі гармонійно вписалися 
в процес пошуку, обробки і поширення інформації.[3,99] Але по-
трібно пам’яти, що легкість і доступність інформації як для 
користувачів, так і для професійних ЗМІ, не завжди передба-
чають її якість та достовірність.
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