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Дослідження містить систематизовану інформацію про тенденції 

розвитку сучасного українського інтернет-телемовлення, отриману на основі 

аналізу інформаційних програм телеканалів за 2014–2019 рр. Проаналізовано 

особливості формату, жанрів та змістового наповнення інформаційних програм 

онлайн-телеканалів, визначено основні технології їх просування. 

З’язовано, що значна кількість інформаційних випусків українських 

телеканалів, що ведуть ефірне та інтернет-мовлення, побудована на принципах 

інфотейнменту або ж з його елементами, зокрема з використанням інфографіки 

та анімації в сюжетах програм. Проаналізовано інформаційні випуски в жанрі 

інфотейнменту, що представлені на українських телеканалах «1+1», 

«112 Україна», «Еспресо TV» та «24 канал». На прикладі інформаційних 

програм досліджуваних телеканалів розглянуто дифузію інформаційних 

матеріалів як телемовну технологію, яка набула жанрових рис інтерв’ю та 

репортажу (переважають елементи інтерв’ю), репортажу та інтерв’ю 

(переважають елементи репортажу), риси інтерв’ю та інфографіки, замітки та 

фейлетону. Відображення інформації у двох різних жанрах (або в матеріалі з 

елементами різних жанрів) підвищує ефективність сприйняття та залучає 

додаткову аудиторію. 

Проаналізовано харатерні особливості інформаційних випусків новин 

телеканалів «1+1», «112 Україна», «24 канал», «5 канал», «NewsOne», «СТБ», 

«UA : Перший», «GromTV», «Спільнобачення»: час мовлення та розгалужена 

мережа інформаційної програми (ранкові випуски, короткі випуски протягом 

дня, підсумкові вечірні випуски та підсумкові випуски тижня), пряме ефірне 
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мовлення, телемарафони, медіапартнерство, мова мовлення, формати 

транслювання програми, канали розповсюдження інформаційного продукту.  

На основі проведеного авторкою опитування 250 осіб, які за віком, 

статтю, місцем проживання, освітою та соціальним станом відповідають 

населенню країни, було сформовано соціально-демографічний образ аудиторії 

інформаційного онлайн-телебачення – це чоловік чи жінка (рівною мірою) 

віком від 18 до 55 років, що мешкає в столиці або в обласному центрі, має вищу 

освіту та середній рівень статку, переглядає тричі на день інформаційні 

випуски в інтернеті. Результати опитування свідчать, що більшість аудиторії 

традиційних програм телевізійних новин є люди літнього віку (56+), які не 

мають доступу до інтернету. Звички літніх гдядачів преглядати новини по 

телевізору формують основну глядацьку аудиторію такого типу медіа. Значна 

частина молодого населення втрачає зв’язок з ефірним телебаченням. 

Виявлено, що технологічні вдосконалення та зручність у користуванні веб-

сайтами телеканалів привели до зростання кількості глядачів, які переглядають 

новини «поза ящиком». Відповіді респондентів показали, що найактивнішими 

глядачами, які відвідують веб-сайти телеканалів та переглядають випуски 

щодня, є жителі міста Києва та обласних центрів. 

Під час дослідження було виявлено, що зменшення перегляду 

традиційного телебачення привело до популярності інтернет-відео та відео за 

запитом, інтеграції телевізійних випусків новин на сайти соціальних мереж, 

появі нових форм телевізійних новин. Використання соціальних медіа як 

каналу просування теленовин забезпечує зворотній зв’язок споживача з 

телекомандою конкретної програми та їх взаємодію, оскільки глядач може 

прокоментувати відео, а журналіст має змогу відреагувати. 

Результати дослідження показують, що класичний образ ведучого 

інформаційної програми змінюється: він стає менш уніфікованим. За 

традиційним уявленням телеведучий інформаційної програми має бути 

стриманим в емоціях і діловим, щоб не відволікати глядача від інформації. 

Проте нині разом з модернізацією та трансформацією телевізійного ринку, зі 

змінами формату українського телепростору та жанровими новаціями 

змінюється і класичний образ ведучого інформаційної програми. Телеведучих 
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інформаційних програм досліджуваних телеканалів за стилем одягу 

класифіковано на такі види: класичний з елементами ділового стилю; 

повсякденний (сasual) стиль, а також стиль вамп. Водночас за критерієм 

комунікаційної стратегії ведучих інформаційних онлайн-програм 

класифіковано на такі види: ведучий-диктор, ведучий-оповідач, ведучий-

співрозмовник-коментатор і ведучий-актор. 

У роботі встановлено, що до потужних технологій просування 

інформаційних програм належать анонси програм, відеозаставки, офіційні 

сайти телеканалів та офіційні сторінки інформаційних програм у соціальних 

мережах та на відеоплатформах, створення онлайн-додатків та медіа-бібліотек, 

телебачення «на запит» (on demand), розміщення контенту в хмарних сервісах, 

розподіл не ефірне та позаефірне мовлення. Для підвищення ефективності 

просування інформаційного телепродукту варто також використовувати участь 

телеведучих інформаційних програм у благодійних акціях, а також участь 

телекомпаній у загальнонаціональних фестивалях і програмах. 

Практичне значення одержаних результатів полягає в тому, що матеріали 

дисертації можуть стати підґрунтям для подальших наукових досліджень, бути 

корисними при підготовці посібників, методичних розробок, лекцій та 

семінарів з основ телевиробництва й телевізійного менеджменту. 

Ключові слова: інформаційне онлайн-телебачення, інформаційна 

телепрограма, онлайн-новини, технології функціонування, традиції, 

трансформації, конвергентність, соціальна мережа, аудиторія. 

 

SUMMARY 

Prykydko O.M. Online information television in Ukraine. Qualification 

scientific work on the rights of manuscripts. 

Thesis for a Candidate of Sciences in Social Communications in specialty 

27.00.06 – Applied Social Communicative Technology. Taras Shevchenko National 

University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, Taras 

Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 

Ukraine, 2020. 
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The study contains systematic information on trends in the development of 

modern Ukrainian Internet broadcasting, that was obtained on the basis of analysis of 

information programs of TV channels for 2014-2019. The peculiarities of the format, 

genres and content of the information programs of online TV channels were analyzed 

and the basic technologies and methods of promotion of an information product were 

determined. 

It was revealed that a significant number of news releases of Ukrainian TV 

channels conducting broadcast and internet broadcasting are based on the principles 

of infotehnation or with its elements, using the infographic and animation in program 

plots. Informational issues in the infotainment genre presented on Ukrainian TV 

channels «1 + 1», «112 Ukraine», «Espresso TV» and «Channel 24» are analyzed. 

On the example of information programs of the studied TV channels the diffusion of 

information materials is considered as telelanguage technology, which acquired the 

features of the genres of interviews and reporting (predominant elements of 

interviews), reporting and interviews (predominant elements of reporting), features of 

interviews and infographics, notes and feuilleton. Displaying information in two 

different genres (or in material with elements of different genres) increases the 

effectiveness of perception and attracts additional audience. 

It was analyzed the characteristic features of information news releases of TV 

channels «1 + 1», «112 Ukraine», «Channel 24», «Channel 5», «NewsOne», «STB», 

«UA: First», «GromTV», «Spilnobachennya»: broadcasting time and extensive 

network of information program (morning issues, short editions during the day, final 

evening editions and final issues of the week), availability of live broadcasting, 

telethon, media partnership, language of broadcasting, formats of program 

broadcasting, sources of information distribution. 

It was formed the socio-demographic image of the audience of online 

information television on the basis of the survey . We can imagine a man or woman 

(equally) aged 18 to 55 years old, who lives in the capital or regional center, has a 

higher education and average prosperity level. This person watches news programs 

three times a day on the Internet. He (she) chooses a website of a channel or social 

network for using information.The main device for viewing is a mobile phone or 

tabletfor an audience 18- 35 years old. Most of the audience of news programs 



6 
 

featured on the TV are the elderly (56+) who do not have access to the Internet. The 

results of the survey show that the majority of the audience of traditional television 

news programs are elderly people (56+) who do not have access to the Internet. The 

habits of older children to watch the news on TV form the main audience of this type 

of media. A large part of the young population is losing touch with terrestrial 

television. It has been found that technological improvements and ease of use of TV 

channels' websites have led to an increase in the number of viewers watching news 

«out of the box». Respondents 'responses showed that the most active viewers who 

visit TV channels' websites and watch programs every day are residents of Kyiv and 

regional centers. 

It was found that the decline in traditional television viewing has led to the 

popularity of Internet video and video on demand, the integration of television 

newscasts on social networking sites, the emergence of new forms of television news. 

The use of social media as a channel for promoting TV news provides consumer 

feedback with the TV team of a particular program and their interaction, as the 

viewer can comment on the video, and the journalist has the opportunity to respond.  

It was shown that the classic image of the presenter of the leading information 

program is changing: it becomes less unified. In the classical sense, the TV presenter 

of the news program should be restrained in emotions and business, so as not to 

distract the viewer from the information. However, today, along with the 

modernization and transformation of the television market, with changes in the 

format of the Ukrainian television space and genre innovations, the classic image of 

the host of the news program is changing. 

The TV presenters of information programs in the style of clothes were 

classified into the following types: classic with elements of business style; casual 

style, as well as vamp style. According to the criterion of the communication 

strategy, the TV presenters of information online programs were classified into the 

following types: a presenter-speaker, a presenter-teller, a presenter-commentator and 

a presenter-actor. 

It is established that the powerful technologies of information program 

promotion include program announcements, video screensavers, official sites of TV 

channels and official pages of information programs in social networks and video 
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platforms, creation of online applications and media libraries, on-demand television. , 

placement of content in cloud services, distribution of non-on-air and off-air 

broadcasting. To increase the effectiveness of the promotion of information TV 

products, it is also necessary to use the participation of TV presenters in charity 

events, as well as the participation of TV companies in national festivals and 

programs. 

The practical value of the results. The materials of the dissertation can be the 

basis for further scientific research, be useful in preparing manuals, methodological 

developments, lectures and tutorials on the basics of television and TV management. 

Key words: online information television, information TV program, online 

news, technologies of functioning, traditions, transformation, convergence, social 

network, audience. 
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ВСТУП 

 

Актуальність теми дослідження. У нинішніх умовах стрімкого розвитку 

комунікативних технологій традиційне телебачення все частіше переходить в 

інтернет. Телебачення серед інших своїх «колег» донині тримає першість у 

швидкому, повному та емоційному поширенні інформації. Проте інформаційне 

середовище під впливом інтернету та інтернет-технологій постійно змінюється, 

стає конвергентним, де конкурують старі й нові засоби масової комунікації та 

взаємодіють виробник інформації й споживач.  

Інтернет-телебачення відповідає потребам сучасного суспільства, адже 

володіє широкими технологічними можливостями: інтерактивністю, 

мультимедійністю, транскордонністю, – які не притаманні традиційним ЗМІ. 

Інтернет-телебачення функціонує на двох базових технологічних платформах: 

платформі потокового відео, в основі якої лежить технологія IPTV (це, по-

перше, трансляція телесигналу виключно онлайн, по-друге, дублювання в real 

video потоках ефірного, супутникового та кабельного телебачення на вебсайтах 

телекомпаній, по-третє, трансляція телеканалів у соціальних мережах та на 

різних відеосервісах, наприклад, YouTube, Netflix, різноманітні онлайн-

кінотеатри тощо), та технологія подкастингу як процесу створення й 

поширення аудіовідеофайлів телевізійних програм чи окремих їх частин на 

певному інтернет-ресурсі з можливістю безкоштовного або платного перегляду. 

Інформаційне телебачення як тип телевізійного мовлення також базується 

на традиційних технологіях. Водночас верстка програм, тематика мовлення, 

жанровий спектр, образ ведучого, особливості просування зазнають значних 

модифікацій при зміні способу доставки сигналу (при переході від ефірного до 

онлайн-мовлення чи зміні цільової аудиторії – від глядачів – до користувачів). 

Українські телеканали постійно оновлюють та модернізують структуру 

своїх онлайнових аналогів. Завдяки телевізійним технологіям модернізується й 

виробництво новин, результатом чого є створення віртуальних студій, 

проєкційні відеостіни, переважання динамічної подачі інформації ведучими. 

Вебсайти телекомпаній виростають з простих «представництв» телеканалів в 

інтернеті до самодостатніх інтернет-порталів.  
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Питанням впливу цифрової культури на ЗМІ, вивченню 

трансформаційних процесів у нинішньому телебаченні та онлайн-телебаченні, 

зокрема в інформаційних програмах, приділяли увагу зарубіжні (Г. Дженкінс, 

Г. Дукідіс, Ч. Кіндші, П. Кребс, Дж. Лекакос, М. Пагані, К. Райордан, 

Д. Хаммерквіст, К. Чоріанопоулос) та українські (А. Бессараб, В. Бугрим, 

В. Гоян, О. Гоян, О. Гресько Ю. Єлісовенко, В. Іванов, Ю. Кияшко, 

В. Лизанчук, І. Пенчук, В. Різун, Б. Потятиник, Є. Цимбаленко) вчені. 

У дисертації вирішується комплексна проблема, що полягає в 

неспівмірності швидких темпів розвитку соціально-комунікаційних технологій, 

що застосовуються в інформаційному онлайн-телебаченні та приводять до його 

модифікації, і їх осмислення науковою спільнотою в межах галузі соціальних 

комунікацій. Актуальним є дослідження інформаційного онлайн-телебачення 

як формату подачі тексту, зображення, відеоконтенту та аудіоконтенту.  

Зв’язок роботи з науковими планами, програмами і темами. 

Дисертація виконана в межах комплексної наукової теми Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Український медійний контент у соціальному вимірі» (№ 11БФ045-01, 2011–

2015 рр.), одним з виконавців якої є здобувачка.  

Мета і завдання дослідження. Мета дослідження – виявити основні 

тенденції розвитку та базові технології становлення інформаційного онлайн-

телебачення України. 

Для досягнення зазначеної мети поставлено такі завдання: 

- окреслити етапи становлення онлайн-телебачення в Україні та чинники, 

що вплинули на розвиток і функціонування світового інтернет-телебачення; 

- визначити та схарактеризувати базові технології інформаційного 

інтернет-телебачення України;  

- охарактеризувати специфіку подачі інформаційних матеріалів в онлайн- 

форматі за головними проблемно-тематичними напрямами;  

- з’ясувати особливості соціально-демографічної характеристики 

аудиторії новинного інтернет-телебачення в Україні; 

- охарактеризувати іміджеву стратегію як технологію формування іміджу 

телеведучих інформаційних онлайн-програм провідних телеканалів України; 
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- виявити традиційні технології та нові підходи до просування 

інформаційного телевізійного контенту. 

Об’єкт дослідження – інформаційне онлайн-телебачення України. 

Предмет дослідження – основні тенденції розвитку та базові технології 

становлення інформаційного онлайн-телебачення України (формати, жанри, 

тематично-змістові характеристики, способи подачі та просування контенту в 

новинних програмах). 

Хронологічні межі дослідження – 2014–2019 рр. Протягом цих років 

відбуваються помітні трансформаційні зміни в програмних концепціях 

телеканалів, залучаються нові інструменти комунікації з аудиторією, які 

сформували особливості мовлення традиційного (лінійного) телебачення й 

онлайн-телебачення. У 2013 р. в Україні починають діяти перші оператори 

мобільного 3G-зв’язку (ТриМоб, Інтертелеком, PEOPLEnet, Vodafone Україна), 

які вплинули на становлення широкополосного інтернет-зв’язку, отже, виникли 

можливості для користувачів отримувати якісний відеосигнал за допомогою 

інтернету, що з 2014 р., часу революційних подій у країні, позначилося на 

створенні інформаційних телепрограм багатьох українських телеканалів. 

Наприкінці 2018 р. в Україні починається розповсюдження 4G-зв’язку, яке у 

2019 р. помітно вплинуло на рейтинги перегляду інформаційних телепрограм. 

Інформаційне онлайн-телебачення активно переходить у подкастинг, формує 

нові онлайн-платформи on demand, стає однією з основ smart-TV, мобільних 

додатків, OTT та IPTV-пропозицій, каналів у YouTube чи Netflix. 

Джерельною базою дослідження є інформаційні програми українських 

телеканалів за 2014–2019 рр., зокрема: інформаційні програми телеканалів 

«1+1» («ТСН»), «UA:Перший» («Новини»), «СТБ» («Вікна-Новини»), «5 канал» 

(«Час новин»), «112 Україна» («Новини 112») та «канал 24» («Випуск новин»), 

новинні випуски телеканалів «NewsOne», «Hromadske.tv»та «Еспресо TV», 

«GromTV», «Спільнобачення». Інформаційні програми цих телеканалів 

представлені на таких ресурсах: «Facebook», «Twitter», «Instagram», «YouTube», 

«Google+», «Google Play», «iTunes». Проаналізовано денні та вечірні 

інформаційні випуски вищезазначених телеканалів, представлені в мережі 

«Facebook». 
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Методи дослідження. Для досягнення визначеної мети та розв’язання 

поставлених завдань використані такі наукові методи: аналіз наукової 

літератури за обраним напрямом дослідження, аналіз документальних джерел, 

метод узагальнення, метод класифікації, метод наукового спостереження, метод 

обробки даних, метод інтерпретації отриманих даних, метод опитування. 

Названі методи були застосовані в дослідженні таким чином: метод аналізу 

наукової літератури за обраним напрямом дав можливість ознайомитися з 

науковими працями, присвяченими впливу цифрової культури на ЗМІ, 

інтеграційним процесам новітніх ЗМІ, загальним тенденціям розвитку 

інтернету та нових медіа (підрозділ 1.1); метод аналізу документальних 

джерел допоміг з’ясувати сучасний стан теоретичних і практичних досліджень 

інформаційного інтернет-телебачення, підходи до просування інформаційного 

продукту телеканалів у світі та в Україні (підрозділи 3.1, 3.3); метод 

узагальнення дав змогу виокремити етапи становлення інформаційного 

інтернет-телебачення в Україні (підрозділ 1.2); метод класифікації було 

використано для групування видів стилю телеведучих як одного зі складників 

технології формування їх іміджу (підрозділ 3.2); методи наукового 

спостереження, обробки даних та інтерпретації отриманих даних були 

застосовані для аналізу контенту новинних програм інформаційних каналів 

України, їх жанрових і проблемно-тематичних характеристик, а також для 

визначення іміджевих особливостей інформаційних програм і застосовуваних 

прийомів просування інформаційного продукту (підрозділи 2.2, 2.3, 3.3); метод 

опитування у формі анкетування було використано для визначення соціально-

демографічних характеристик і переваг аудиторії (підрозділ 3.1). 

Достовірність наукових результатів дослідження забезпечено 

врахуванням обґрунтованої кількості чинників, що впливають на розв’язок 

поставлених завдань, використанням достовірних вихідних даних і 

апробованого науково-методичного апарату. 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

уперше: 

- з’ясовано особливості контенту інформаційних програм українських 

телеканалів, що ведуть ефірне та онлайн-мовлення: більшість інформаційних 
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випусків побудована на принципах інфотейнменту або ж з його елементами, 

зокрема з використанням інфографіки та анімації в сюжетах програм; 

- визначено основні етапи становлення інтернет-телебачення в Україні: 

1) 1998–2008 рр.; 2) 2008–2014 рр.; 3) 2014–2016 рр.; 4) 2016 р. – до сьогодні; 

- охарактеризовано системи цінностей інформаційних випусків новин 

телеканалів «1+1», «112 Україна», «24 канал», «5 канал», «NewsOne», «СТБ», 

«UA:Перший»: час мовлення та розгалужену мережу інформаційної програми 

(ранкові випуски, короткі випуски протягом дня, підсумкові вечірні випуски та 

підсумкові випуски тижня), наявність прямого ефірного мовлення, 

телемарафони, медіапартнерство, сурдопереклад, формати транслювання 

програми, канали розповсюдження інформаційного продукту; 

- сформовано соціально-демографічний образ глядача інформаційного 

онлайн-телебачення на основі опитування 250 осіб, які за статтю, віком, 

регіоном проживання, соціальним статусом відповідають складу населення 

країни. Середньостатистичний український глядач інформаційного онлайн-

телебачення – це чоловік чи жінка (рівною мірою) віком від 18 до 55 років, 

мешканець / мешканка столиці чи обласного центру, з вищою освітою та 

середнім рівнем статків, який / яка переглядає тричі на день інформаційні 

випуски новин в інтернеті; 

удосконалено: 

- основні характеристики жанрових різновидів новинного онлайн-

телебачення ХХІ ст. в Україні; 

- визначальні особливості онлайн-технологій, до яких належать анонси, 

відеозаставки, жанри інтернет-комунікації як телемовна технологія, офіційні 

сайти телеканалів та офіційні сторінки інформаційних програм у соціальних 

мережах і на відеоплатформах, участь телеведучих інформаційних програм у 

благодійних акціях; 

набули подальшого розвитку: 

- основні тенденції розвитку сучасної новинної журналістики; 

- характеристики класичного образу ведучого інформаційної програми за 

критерієм комунікаційної стратегії та за стилем одягу; 
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- концепція про взаємопроникнення жанрів на прикладі інформаційного 

онлайн-телебачення. 

Практичне значення одержаних результатів. Матеріали дисертації 

можуть стати підґрунтям для подальших наукових досліджень, бути корисними 

при підготовці посібників, методичних розробок, лекцій та семінарів з основ 

телевиробництва й телевізійного менеджменту, а також для таких навчальних 

дисциплін, як «Інтернет-журналістика», «Новітні медіа», «Журналістський 

фах», «Медіааудиторія». Одержані результати стануть у пригоді під час 

вивчення мережевих ЗМІ й трансформаційних змін в телевізійній журналістиці. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат, а також усі 

статті й матеріали конференцій, в яких викладено основні положення 

дисертації, виконані авторкою одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення дослідження 

доповідалися й обговорювалися на таких міжнародних та всеукраїнських 

наукових і науково-практичних конференціях: «Шевченківська весна – 2015: 

Соціальні комунікації» (м. Київ, 2015 р.), «Український соціум та медіа: 

динаміка взаємодії (2010–2015 рр.)» (м. Київ, 2015 р.), «Сучасні тенденції 

розвитку освіти і науки в інтердисциплінарному контексті» (м. Ченстохова, 

Ужгород, Дрогобич, 2015 р.), «Наука в епоху дисбалансів» (м. Київ, 2016 р.), 

«Наука у сучасному світі» (м. Київ, 2016 р.), «Медіаконтент: види, форми 

подачі та особливості сприйняття» (м. Київ, 2017 р.). 

Публікації. Основні положення й результати дослідження викладено в 

12 наукових публікаціях, із них: 4 статті в наукових фахових виданнях України, 

2 статті у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз даних, 

6 праць апробаційного характеру. 

Структура та обсяг дисертації. Дисертаційна робота складається зі 

вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних джерел, який містить 

272 найменування, в тому числі 45 – іноземними мовами, а також додатків. 

Загальний обсяг дисертації – 257 сторінок. Обсяг основного тексту – 

198 сторінок. 
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РОЗДІЛ 1 

ІНТЕРНЕТ-ТЕЛАБАЧЕННЯ В УКРАЇНІ: ЕТАПИ СТАНОВЛЕННЯ 

І ФУНКЦІОНУВАННЯ 

 

1.1. Від ефіру до інтернет-телемовлення: історична розвідка 

 

Телебачення в цілому й інформаційні програми зокрема є комунікаційним 

інструментом, що водночас і відображає, і формує громадську думку. Розвиток 

сучасного світового суспільства разом з інформаційно-комунікаційними 

технологіями зумовили розширення та вдосконалення спектру технологічних 

інструментів, які дали можливість по-новому розвивати та стимулювати 

виробництво й розповсюдження інформаційного продукту на телебаченні, що 

стало своєрідним поштовхом для дослідження цього аспекту та осмислення 

важливості вивчення впливу інформаційно-комунікаційних технологій та 

програмно-технологічних засобів на розвиток інформаційної діяльності 

сучасного телебачення. 

«Утвердження у кінці ХХ століття інформаційного суспільства, яке 

супроводжувалось появою глобальних засобів розповсюдження інформації, як 

тепер видається, не означало безперечного домінування інформації як контенту, 

смислу, змістового наповнення. У цьому процесі практично рівноправними і 

рівнозначними виявились як інформаційний, так і комунікаційний складники, 

які, на думку багатьох теоретиків, у нових умовах зажили власним, незалежним 

від об’єктивної інформації життям» [215, с. 11].  

Вищенаведене твердження показує, що система зв’язку складається з 

«джерела інформації, яке продукує первинну інформацію чи повідомлення, 

призначені для передач; передавача, що кодує і модулює цю інформацію 

засобом, який підходив для каналу; і каналу, завдяки якому закодована 

інформація або сигнал передається до пункту прийому» [215, с. 11]. 

Шумова модель К. Шеннона пояснює природу комунікації та сприйняття, 

що є результатом інформації та повідомлення. Усвідомивши різницю між 
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власне інформацією та повідомленням, можна зрозуміти, чи відбулося 

сприйняття інформації та визначити ефективність комунікаційного процесу. 

Процес сприйняття, обробки, поширення інформації розвивався разом із 

суспільством, яке пройшло різні етапи. Автор ідеї про «третю хвилю» та 

систему періодизації розвитку суспільства Е. Тоффлер слушно наголошував на 

тому, що інформація все частіше стає важливим складником у нашому 

повсякденному житті: «нова система створення матеріальних цінностей 

цілковито залежить від миттєвого зв’язку і поширення даних, ідей, символів і 

символізму. Це, як ми зрозуміємо, економіка суперсимволів у прямому 

значенні слова» [188, с. 44–45]. 

Людям потрібно орієнтуватися в системі духовно-моральних та 

соціально-економічних цінностей: аналізувати навколишні події, розуміти 

картину світу, обирати доречну лінію поведінки. Тож існує реальна 

інформаційна потреба, яка є орієнтаційною цінністю суспільства. Забезпечення 

необхідною інформацією є ключовим завданням у взаємовідносинах «ЗМІ – 

інформація – людина». 

Оскільки інформаційна потреба є однією з орієнтаційних цінностей 

суспільства, тому й інформаційний простір держави має бути пріоритетом 

державної політики. Першочерговим завданням для будь-якої країни є 

формування та використання свого інформаційного простору в інтересах 

держави та своїх громадян. На думку В. Лизанчука, важливим чинником 

незалежного інформаційного простору країни є посилення власних 

інформаційних джерел і послаблення закордонної інформаційної агресії [107, 

с. 20]. 

У нинішній ситуації журналіст має розуміти всю важливість своєї місії. 

Згідно з концепцією соціальної відповідальності медіа, що виникла у ХХ ст., 

журналісти відповідальні перед суспільством. Духовний батько цієї концепції 

Дж.-С. Мілль вважав, що вони повинні усвідомлювати наслідки своєї діяльності 

та чесно інформувати аудиторію, з чого випливає, що журналіст – це особа, яка 

працює на суспільство, а не на окремі інституції [61, с. 14]. 
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На думку Н. Лещик, «регулярне отримання соціальної інформації стало 

запорукою повноцінної участі в сучасному житті. Інформаційні випуски, що 

складаються з репортажів та усних повідомлень про те, що відбулося в світі за 

останні години або в тому регіоні, в якому здійснює мовлення станція, 

становлять опорні конструкції щоденної мережі мовлення. Всі інші 

телепередачі розміщують у проміжках між випусками новин. Зрушення 

випуску новин з традиційного місця і часу в ефірі – подія надзвичайна» [106, 

с. 44–45]. 

Повноцінна участь у повсякденному житті шляхом регулярного 

отримання інформації є основою сучасного інформаційного середовища, що під 

впливом інтернету та нових технологій синтезує різні види вербальних, 

візуальних та аудіальних даних. Одним з провідних чинників розвитку 

інформаційного суспільства є система інформаційно-комунікаційних 

технологій. «Інформаці́йно-комун́ікаційні технології (ІКТ, від англ. Information 

and communications technology, ICT) – це загальний термін, який підкреслює 

роль уніфікованих технологій та інтеграцію телекомунікацій (телефонних ліній 

та бездротових з’єднань), комп’ютерів, підпрограмного забезпечення, 

програмного забезпечення, накопичувальних та аудіовізуальних систем, які 

дозволяють користувачам створювати, отримувати доступ, зберігати, 

передавати та змінювати інформацію. Іншими словами, ІКТ складається з ІТ, а 

також телекомунікацій, медіа-трансляцій, усіх видів аудіо і відеообробки, 

передачі, мережевих функцій управління та моніторингу» [177, с. 5]. 

Тож інформаційно-комунікаційні технології – це інструментарій, що на 

основі програмно-технічних засобів реалізує процес збирання, обробки, 

зберігання та розповсюдження інформації. Такими технологічними 

інструментами, які забезпечують усі ці процеси, є комп’ютери, телефони, 

інтернет, радіо й телепередачі. 

Якщо розглянути етапи розвитку інформаційних технологій на основі 

зазначеної системи інструментарію, то можна виділити такі етапи: «1 етап (до 

другої половини XIX ст.) – “Ручна” інформаційна технологія», інструментарій: 
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перо, чорнильниця, книга. Мета технології – представлення інформації в 

потрібній формі. 2 етап (з кінця XIX ст.) – “Механічна” технологія», 

інструментарій: друкарська машинка, телефон, диктофон. Мета технології – 

представлення інформації в потрібній формі більш зручними засобами. 3 етап 

(40–60-і рр. XX ст.) – “Електрична” технологія, інструментарій: великі ЕОМ і 

відповідне програмне забезпечення, електричні друкарські машинки, ксерокси, 

портативні диктофони. Мета технології починає переміщатися з форми 

представлення інформації на формування її змісту. 4-й етап (з початку 70-х рр.) 

– “Електронна” технологія; інструментарій: великі ЕОМ і створені на їх базі 

автоматизовані системи управління (АСУ), а також інформаційно-пошукові 

системи, оснащені широким спектром базових і спеціалізованих програмних 

комплексів. Мета технології – формування змістовної сторони інформації для 

управлінського середовища різних сфер суспільного життя, особливо 

організація аналітичної роботи. 5-й етап (з середини 80-х рр.) – “Комп’ютерна” 

(“нова”) технологія, інструментарій: персональний комп’ютер з широким 

спектром стандартних програмних продуктів різного призначення. Мета 

технології – перехід на мікропроцесорну базу, істотним змінам піддаються і 

технічні засоби побутового, культурного та іншого призначень. 6-й етап (тільки 

встановлюється) – “мережева технологія” (іноді її вважають частиною 

комп’ютерних технологій), інструментарій: глобальні і локальні комп’ютерні 

мережі. Їй пророкують в найближчому майбутньому бурхливе зростання, 

зумовлене популярністю її засновника – глобальної комп’ютерної мережі 

Internet» [177, с.8–9]. 

Звертаючись до історії розвитку світового телебачення, слід зазначити, 

що перше публічне телебачення з’явилося в Англії у 1936 р., а в квітні 1939 р. 

запрацювало телемовлення у Нью-Йорку. У жовтні того самого року в 

Радянському Союзі Московський радіотехнічний вузол почав регулярні 

телепередачі. У Києві перший офіційний вихід у прямий ефір відбувся 1 лютого 

1939 р., а 6 листопада 1951 р. вийшла в ефір перша програма з Київського 
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телецентру. Починаючи з 1965 р., в Україні з’являються регіональні 

національні канали, першим з яких був УТ-1 (Українське телебачення-1) [78]. 

У процесі творчого розвитку телебачення й телемистецтва у лютому 

1956 р. кияни побачили перший випуск інформаційної програми «Останні 

вісті», коли диктор зачитував усні повідомлення. А вже у 1959 р. 

інформаційний випуск «Телевізійний кіножурнал» супроводжувався 

візуальним рядом. Важливою датою у становленні радянського телебачення як 

засобу масової інформації є 1 січня 1968 р. Саме тоді на екрани телевізорів у 

СРСР вперше вийшов випуск програми «Вєсті». А у 1969 р. на території 

України з’явилося перше кольорове телебачення. З кінця 80-х рр. починають 

застосовувати прямі включення зі з’їздів народних депутатів СРСР [78]. 

Завдяки технології створення екранного інформаційного продукту в 

режимі «online», було здійснено вдалу спробу передачі сигналу в режимі 

реального часу таких подій:  

- відкриття Всесвітнього ярмарку в Нью-Йорку, де виступав президент 

США Ф. Рузвельт 30 квітня 1939 р. [39, с. 9–10]; 

- висвітлення спортивних заходів у Великій Британії: тенісних змагань, 

яхтових перегонів, футболу; висвітлення найголовнішої події в 1937 році – 

пряма трансляція з коронації Георга VI, яка вважається найбільшим 

досягненням прямих репортажів у передвоєнний час [39, с. 39]; 

- прямі репортажі в Німеччині під час літніх Олімпійських ігор 1936 р. 

Прямі ефіри велися щодня впродовж 8 годин, а за трансляцією могли 

спостерігати завдяки коаксіальному зв’язку мешканці не лише Берліна, а й 

Гамбурга, Лейпцига, Нюрнберга, Мюнхена та Кельна [39, с. 57]. 

Отже, технологія створення телевізійного продукту в режимі реального 

часу (онлайн) наблизила глядача до тих подій, що розгорталися у нього на очах. 

У 30-х рр. минулого століття така модель телемовлення створювала ефект 

театрального дійства, що викликало повний захват. 

На суттєвих трансформаціях екранної культури наголошує Ю. Кияшко: 

«телебачення як одне з найпопулярніших засобів масової інформації – це 
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платформа, на якій представлений найширший арсенал технічних засобів 

інтегрованих для втілення авторських задумів. Телевізійний інструментарій 

надає конкретні можливості для досягнення мети і тим самим підвищує рівень 

впливу на глядача. Екранна культура зазнала змін протягом століть: з перших 

спроб показати світ і транслювати його в кадрі до сучасної технічної 

надзвичайної можливості не лише захопити, але й іноді створити нову 

реальність» [260, с. 37]. 

Натомість сьогодні «перегляд онлайн-телебачення та прослуховування 

радіо в мережі з використанням смартфонів підсвідомо асоціюється з 

технологічними можливостями серед користувачів, для яких спочатку повинен 

бути інтернет, а потім вміст. Тому онлайн-технології, які іноді помилково 

визначають як «нові засоби масової інформації», є найважливішими засобами 

сучасного спілкування» [246, с. 148–149]. 

Розвиток інформаційно-комунікаційних технологій разом з розширенням 

та вдосконаленням системи інструментів вплинув на модернізацію виробничих 

процесів на телебаченні. Розглядаючи інформаційний тип програм (або новини, 

які є традиційною формою телевізійного мовлення), слід зазначити, що 

незалежно від зовнішніх та внутрішніх чинників, інформаційна програма буде 

завжди актуальною, оскільки вона задовольняє першочергові потреби 

населення. Випуски новин зазвичай складаються з найважливіших повідомлень 

зі сфери політики, економіки, медицини, культури, науки, спорту. Українська 

вчена В. Гоян, досліджуючи телевізійні новини, зазначає: «Теленовини як 

об’єкт для типологізації – це певна, обмежена у часі структурна єдність, у якій 

форма поєднується зі змістом лише інформативним та тематичним зв’язком, 

результатом якого є візуальне та вербальне сприйняття окремих творів на 

телеекрані як елементів цілого. Таким чином, інформаційний тип програм – це 

об’єкт телевізійного мовлення, який покликаний організувати співбуття 

індивідуумів за допомогою телеінформації» [45, с. 5]. 

Інформаційне мовлення впливає на суспільство, особливо в періоди змін 

у соціальному житті, у переломних моментах історії, коли кожна людина 
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потребує оперативної та якісної інформації. Завдяки сучасному технологічному 

оснащенню теленовини досягли високого рівня оперативності. При цьому в 

створенні інформаційних програм є дуже важливою екранна творчість 

журналіста, про що пише Т. Федорів [193, с. 90].  

Проте наповнення інформаційних випусків не повинно нести глядачам 

відчуття безнадії та повної пригніченості. А таке відбувається доволі часто, 

коли сучасні випуски новин переповнені негативними подіями. Більшість з них 

вибудовані за принципом шести «С»: скандали, сенсації, страх, смерть, секс та 

сміх. Телеканали, що виробляють новини, вбачають у такому інформаційному 

наповненні специфічну привабливість, що і приваблює увагу глядача, і 

підвищує рейтинги. Такий контент є дешевшим та ефективнішим на відміну від 

пошуків нових форм.  

Показовим прикладом медіа-насильства є випадок, що трапився в 

Каліфорнії ще 1998 р.: водій фургона зупинився впоперек на автомагістралі, 

перекривши рух, вийшов з машини з піднятим у руках плакатом з лозунгом: 

«Живи вільно, люби безпечно або помри!», далі повернувся у фургон зі своїм 

собакою, підпалив машину та вискочив з неї; утой час, як собака горів, чоловік 

відійшов на узбіччя, де й застрелився [59]. Як було зафіксовано, ця жахлива 

подія транслювалася в прямому ефірі «мінімум по п’яти місцевих і одному 

національному телеканалу. Деякі телевізійні станції при цьому перервали 

трансляцію мультфільмів і інших дитячих телепередач. Телевізійники відразу ж 

вибачилися за те, що не попередили глядачів, але це не врятувало їх від 

обурення громадськості» [59]. 

Проте сьогодні всі ці проблеми тільки поглибилися. Як підкреслює 

Ю. Кияшко, «медіа сьогодні – це загрозлива зброя, що здатна уразити думку 

широких мас, вплинути на прийняття рішень людей у виборі лідера країни, 

спонукати до дій, подекуди агресивних та небезпечних» [79, с. 28]. 

При цьому варто зазначити, що український глядач не стоїть осторонь 

цієї проблеми й досить часто на інтернет-сторінках інформаційних програм у 
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соціальних мережах висловлює своє невдоволення інформаційним 

наповненням випусків новин.  

З іншого боку, маємо результати соціологічних досліджень, проведених 

ще у 2009 р. експертами Київського інституту проблем управління імені 

Горшеніна, про невдоволеність української аудиторії сучасним станом 

медіапростору, яка викликана поширенням сцен насильства, жорстокості, 

пропаганди кримінального способу життя. При цьому 68,7% опитаних 

виступали «за цензуру сцен насильства й жорстокості, 47,2% – за цензуру 

пропаганди кримінального способу життя» [190]. 

Проблема наповнення випусків новин негативною інформацією акутальна 

для багатьох країнах, проте відомі певні способи, що допомагають 

контролювати ці процеси, до яких і звернемося. Так, У Німеччині програми, що 

можуть зашкодити здоров’ю дітей та підлітків, мають ряд обмежень. У 

Великобританії ВВС не транслюють до 21 год. вечора програми зі сценами 

жорстокості. Від 1986 р. у Франції діє заборона на трансляцію еротичних та 

насильницьких сцен до 22 год. 30 хв. У США для того, щоб не зашкодити 

психіці людей, створено систему кодування телепрограм. Хоча в Україні відома 

схожа практика, проте, на жаль, на змістове наповнення програм вона не 

впливає. 

Розглянемо ВВС – одну з найбільш популярних телерадіомовних 

компаній зі створення новин у світі. Як зазначено в Королівській хартії ВВС, 

основна її місія – «діяти в суспільних інтересах, обслуговуючи всю аудиторію 

шляхом надання безпристрасної, високоякісної та унікальної продукції та 

послуг, які інформують, просвіщають та розважають» [156]. 

Свою діяльність британська радіомовна компанія розпочала ще в 1922 р., 

а всесвітня служба BBC почала мовлення у 1932 р. Основним і найпершим 

завданням компанії було виробництво новин, які спочатку транслювало радіо, а 

вже потім – два телеканали. У другій половині ХХ ст. компанія розширила своє 

теле- і радіомовлення майже на всі регіони світу і вийшла в інтернет. Діяльність 
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телерадіокомпанії ВВС World є зразком стандартів сучасної журналістики, чим 

і пояснюється її авторитет на інформаційному ринку. 

Друге місце за кількістю глядачів після ВВС посідає міжнародна служба 

новин CNN. У 1980 р. була заснована у США виключно як телевізійна агенція 

новин. На відміну від класичної презентації новин британською 

телерадіокомпанією американська тяжіла до більш живого діалогу, 

транслюючи новини 24 години на добу. Завоювавши імідж авторитетного 

міжнародного лідера з новинного мовлення, компанія продовжує тримати 

найвищі рейтинги під час вагомих міжнародних подій. CNN була основним 

джерелом висвітлення подій на площі Тяньаньмень у Китаї, війни у Перській 

затоці, воєнних операцій США на Гаїті, в Сомалі, військового конфлікту в 

Чечні. Вона стала першою службою новин, яка повідомила про трагічні події 

11 вересня 2001 р. До ключових принципів компанії CNN належать цілодобове 

мовлення, репортажі з прямими включеннями з місця подій, ексклюзивне 

висвітлення інформації, трактування подій в глобальній перспективі, гнучке 

програмування інформаційної сітки мовлення, що дає змогу в разі потреби без 

затримок подавати екстрені випуски новин. В основі мовлення CNN лежить 

концепція: «Новини – це головний продукт CNN, CNN – це новини» 

[254, с.152]. Визначальною перевагою телерадіокомпанії є створення якісних 

екстрених випусків новин з миттєвою реакцією на важливі події міжнародного 

масштабу. Бути завжди першими – основа з основ політики цього медіа. Вони 

намагаються робити такі репортажі, які б захоплювали та утримували глядача 

біля екрану телевізора. Завдяки інформаційним програмам телерадіокомпанії 

глядачі стали очевидцями значних подій у світі. «Новини CNN – це глобальний 

продукт для світового ринку, вони надають можливість по-іншому дивитись на 

світову історію та об’єднують країни світу. CNN знову винайшли новини» [254, 

с. 156].  

Після війни в Перській затоці, коли європейський глядач зрозумів, що 

завдяки CNN мав можливість спостерігати за подіями з найгарячішого центру 

подій, але очима американців, було створено перший європейський 
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багатомовний інформаційний канал Euronews, який своє мовлення розпочав у 

1993 р. п’ятьма європейськими мовами: англійська, німецька, французька, 

іспанська та італійська. Від 2011 р. цілодобове щоденне мовлення ведеться 

одинадцятьма мовами, серед яких і українська. Багатонаціональна концепція 

мовлення будується на дайджесті новин від різних телекомпаній Європи. 

Правила функціонування каналу диктують однакове цілодобове мовлення в 

усьому світі за наявності ідентичного відеоряду та оригінального тексту кожної 

мовної версії.  

У 1996 р. своє мовлення для арабського світу розпочала телевізійна 

мережа Аль-Джазіра. Телеканал транслює свої програми для понад 220 млн. 

людей у понад 100 країнах світу [119]. Для більшості арабського населення 

поява телемережі стала каналом інформації, яку до того часу більшість 

арабських країн не мали змоги отримувати. Особливе визнання у світі Аль-

Джазіра отримала після терористичних подій вересня 2001 р. [102]. 

Вона була першою, хто показав відеозвернення Осами бен Ладена. «Після 

прямої мови бен Ладена з’явилася картинка із мовленням Джорджа Буша, 

таким чином “зрячі” побачили, що обидва лідери говорять однією мовою. Буш 

заявив, що той, хто не з ним, той з терористами, а бен Ладен поділив світ на 

мусульман і невірних», – зазначив шеф-редактор московського бюро Аль-

Джазіри Акрам Хазам. Із інформаційного двобою між CNN і Аль-Джазірою 

розпочалася інформаційна боротьба між політичними структурами по обидва 

боки океану» [102]. 

Девіз Аль-Джазіра в перекладі з англійської мови звучить так: «Думка й 

інша думка» (Opinion and the Other Opinion). Шлях телеканалу до визнання 

дещо схожий з успіхом CNN, коли завоювання аудиторії тісно пов’язане зі 

світовими історичними подіями. Це той час, коли глядач потребує справжнього 

ексклюзиву, який створює конкуренцію між світовими виробниками новин. Ще 

більшого впливу на світову аудиторію Аль-Джазіра досягла тоді, коли 

розпочала мовлення англійською мовою, тим самим стала конкурентом ВВС і 

CNN. Адже мовлення виключно арабською мовою обмежувало її вплив [102]. 
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Світові телеканали новин впливають на становище в інформаційному 

медіасередовищі та постійно перебувають у стані боротьби за першість в 

об’єктивній та збалансованій подачі інформації. Конкуренція сприяє 

виробництву якісних інформаційних програм. До головних умов 

конкурентоспроможності телеканалів новин належать: розширена організаційна 

система, система розповсюдження новин, висококваліфіковані журналісти та 

ведучі, зручна програмна сітка, взаємодія з інтернетом. 

Організаційна система. Будь-яка глобальна телемережа повинна мати 

центри мовлення в різних містах та на різних континентах, щоб оперативно 

створювати новинні програми. Так ВВС World утримує понад 50 бюро по 

всьому світу; CNN Іnternational має бюро в Атланті, Вашингтоні, Лондоні, 

Сіднеї, Римі, Токіо, Стамбулі та в інших містах; Аль-Джазіра керує 

телевізійними центрами, які розташовані у Доа, Куала-Лампурі, Лондоні та 

Вашингтоні. Розширена система організаційної інфраструктури дозволяє 

телеканалам проводити телемости, запрошувати до дискусії експертів з різних 

куточків світу та працювати з власними закордонними кореспондентами. 

Система розповсюдження новин. Варіація вибору системи перегляду 

новин відіграє також вирішальну роль у наданні переваги тому чи іншому 

каналу. CNN International, BBC World та Аль-Джазіра розповсюджують свої 

програми за допомогою кабельної, супутникової та інтернет-мережі. 

Висококваліфіковані журналісти та ведучі. Функціонування глобальних 

новинних телеканалів диктує особливі умови роботи журналістів. Уміння 

працювати в прямому ефірі, тримати в фокусі нагальні питання та проводити 

інтерв’ю паралельно з кількома експертами, миттєва реакція на отримання 

нової інформації – базові навички журналістів, які працюють на міжнародних 

телеканалах новин. 

«Визначити свою аудиторію — дуже важливе рішення для медіа: від 

нього залежить, як видання поширюватиме контент, які теми будуть для нього 

пріоритетними, яких журналістів йому треба наймати на роботу…» [7]. Щоб 

завоювати довіру світової аудиторії, провідні новинні телекомпанії залучають 
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до свого штату журналістів різних національностей. Тому кожен з ведучих та 

кореспондентів спеціалізується на висвітленні новин з того чи іншого регіону. 

Для прикладу, кореспондент CNN С. Мохсін з Банкоку спеціалізується на 

висвітленні новин Азії; Я. Хакім – кореспондент та ведуча BBC World News, 

яка народилася в Афганістані, а згодом переїхала до Австралії, висвітлює події 

з Іраку, Афганістану та Лівії, брала інтерв’ю у лідерів Афганістану, Іраку, 

Пакистану; Л. Тейлор (журналіст та телеведуча з Великобританії) працює на 

Аль-Джазірі та висвітлює найгарячіші події в Європі.  

Такий професійний розподіл спонукає до завоювання глядацької довіри з 

різних куточків світу. Як підкреслює Т. Федорів, «обличчя телекомунікатора 

часто глядачі уособлюють з тією чи іншою телепрограмою. Знайоме обличчя з 

телевізійного екрану – це і є один з орієнтирів у виборі глядача. Обираючи 

певного екранного співрозмовника, глядач обирає і певну телепрограму. Отже, 

джерело інформації для телеглядача є персоніфікованим [193, с. 95]. 

Зручна програмна сітка. 24 години на добу глядач повинен мати змогу 

ознайомитись з перебігом подій у світі та в окремому регіоні. Телеканал 

пропонує найсвіжіші новини політики, економіки, спорту, соціального життя 

тощо. Як підкреслює І. Черемних, «одним із найважливіших показників 

зростання популярності будь-якого телеканалу є вдале застосування 

маркетингових механізмів програмування телевізійного ефіру. Для досягнення 

маркетингових цілей необхідні планомірні рішення та конструктивні дії щодо 

вибору маркетингових стратегій, які включають маркетингове планування та 

програмування» [212]. Інформаційний блок на міжнародних телеканалах 

представлений щогодинними випусками новин. 

Взаємодія з інтернетом. На сьогодні інтернет-версії глобальних 

телекомпаній є масштабними інформаційними ресурсами, які супроводжують 

новинні випуски додатковими посиланнями, графіками та фотографіями, які 

більш детально розкривають тему сюжету. Прерогативою існування інтернет-

версій є зручний перегляд програм тоді, коли зручно глядачеві. За наявності 

часу він може переглянути повний випуск новин у режимі онлайн, а за браком 
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часу має можливість прочитати стислий огляд про ту чи іншу подію, яка його 

цікавить, а також може знайти відео за запитом. Інтернет-мовлення дозволяє 

встановити зворотний зв’язок з аудиторією.  

Кількість інформації щоденно зростає великими темпами. Людина може 

обмежувати надмірну кількість інформації, що потрапляє до її мозку, 

перемикаючи кнопки пульта. Вибір того чи іншого інформаційного каналу 

залежить від концептуальних способів подачі новин [187]. Форма та структура 

телевізійного контенту, цікава добірка рубрик, професійно поданий новинний 

матеріал, динамічні заставки, вдало підібрані музичний ряд та графіка, 

харизматичний диктор-ведучий є тими ключовими чинниками, які впливають 

на вибір глядача. 

За результатами дослідження компанії Ericsson, проведеного у 2015 р., 

понад 70% українців зазначили, що ніколи не відмовляться від перегляду 

телевізійного контенту. Водночас було встановлено, що «з 38 годин, які 

присвячуються перегляду традиційного телебачення і відео-контенту в 

інтернеті, 6 годин припадає на фільми, серіали та програми ефірних 

каналів» [192]. 

Нині більшість інформаційних джерел інтегрують в інтернет; телебачення 

та радіо теж мають своє місце в інтернет-просторі, де інтернет-технології 

сприяють їх розвитку. Ще 2011 р. було з’ясовано, що «глядачі все більше 

надають перевагу відеозаписам телепередач в інтернеті, аніж традиційному 

ефірному перегляду. Про це свідчать дані щорічного дослідження лабораторії  

Ericsson, в якому взяли участь майже 400 млн. споживачів» [101]. 

Нові технологічні можливості та інтернет-комунікація створюють 

привабливі та зручні умови для функціонування різних форм нових медіа. 

Звернемося до тлумачення терміна «нові медіа», який визначається як 

«спільний термін для багатьох різних форм електронної комунікації, заснованої 

на використанні комп’ютерних технологій. Термін відмежовує поняття старих 

(традиційних) медіа, таких як друковані газети та журнали, які представляли 

тексти та графіку й фото. Нові медіа включають: веб-сайти, потокове аудіо та 
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відео, різного роду інтерактивні чати, е-мейл, on-line комунікацію, електронну 

рекламу, dvd та cd-rom медіа, електронні віртуальні ігри, інтегровані бази даних 

для телефону, наприклад інтернет-телефонія, цифрове мовлення, мобільні 

комунікації тощо» [272]. 

Традиційні медіа завдяки конвергентності почали функціонувати в інших 

умовах та за іншими правилами, і ця тенденція потужно впливає на розвиток 

ЗМК. Наприклад, телебачення можна дивитися на екрані мобільного телефону 

чи комп’ютера і самому коментувати щойно побачену новину чи сюжет. 

Інтеграція традиційного телебачення в мережу відбувається завдяки таким 

технологіям: повному дублюванню прямоефірного сповіщення на веб-сторінці 

телекомпанії; транслюванню телевізійного контенту, що вже вийшов в ефір, 

протягом певного періоду; персональним мережевим відеорекордером; 

виробництву телевізійного продукту шляхом традиційних аудіовізуальних 

стандартів ЗМІ. 

Розвиток онлайн-платформ медіаресурсів започатковано в США та 

Європі. Першою створила свій сайт у 1995 р. компанія CNN, а вже в 2000-их 

рр. українські телеканали перейняли цей досвід і створили свої мережеві версії. 

Український вчена Л. Городенко зазначала: «В історичному контексті 

досить складно визначити конкретну дату, коли комп’ютеризація, або 

«оцифрування», вплинула на засоби масової інформації. Проте можна говорити 

про так звані періоди, коли все змінилося для медіа. Як правило, період 

зародження трансформацій, що здебільшого визначається часом появи 

персонального комп’ютера і його використання у редакціях ЗМІ, – це середина 

1980-х – початок 1990-х рр. У цей час ПК отримують інтерактивний і графічний 

інтерфейси, достатній обсяг пам’яті для запуску ранніх версій програмного 

забезпечення, щоб здійснювати маніпуляції з текстом і графікою, також почали 

з’являтися мережі комп’ютерно опосередкованої комунікації» [40, с. 66]. 

Бізнес-експерименти з конвергенції ЗМІ, які проводили ще на початку 

1990-х рр., закінчувалися невдачами, оскільки технічний бік у цьому питанні 

був слабким місцем [262]. М. Кастельс наводить приклад спроби компанії 
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TimeWarner з Орландо передати відео через інтернет. Хоча технічно ця ідея 

була реалізована, проте не отримала успіху через гіршу якість відеозображення, 

ніж у аналогового та цифрового телебачення [81, с. 221]. Для чіткого розуміння 

всіх нюансів технічного злиття телебачення з інтернетом, американський 

дослідник Б. Оуен перерахував механізми конвергенції, які були задіяні ще в 

1999 р.: трансляція через мережу звичайного телевізійного сигналу була 

неможливою за пропускної здатності, що використовувалася у 2000 р., проте 

технічно стане можливою у першому десятилітті нинішнього століття; 

телевізор може використовуватися як дисплей, що підключається до мережі 

(концепція Web TV); трансляцію відеосигналу, який передається кабелем, 

можна використати для передачі інформації на персональні комп’ютери, що 

мають доступ до інтернету; wеb-сторінки можна передавати телефонними 

лініями на телеекрани; інформацію, що передається через інтернет, можна 

погоджувати з традиційною телевізійною трансляцією за допомогою серверів, 

які підтримуються різними телевізійними станціями, з демонстрацією на різних 

моніторах; кабельний та бездротовий зв’язок можна використовувати для 

передачі інтернет-контенту на комп’ютери; телевізійні канали, коли не мають 

виходу в ефір, можуть використовуватися для передачі інформації до пристроїв 

зберігання даних, які підключені до комп’ютерів [262]. 

Уже за 10 років компанії Apple та Google започаткували свої інтернет-TV. 

Засновник компанії O’Reilly Media, автор відомої статті «Що таке Веб 2.0?» 

Т. О’Рейлі, вважає, що справжній розвиток інтернет-телебачення розпочався з 

експерименту, проведеного 1992 р., який стосувався перших тестових інтернет-

трансляцій відеопотоку в США. А за кілька років було створено інтернет-

проєкт для трансляції концертів поп-зірок у мережі інтернет. Коли стало 

зрозуміло, що інтернет-мовлення може мати комерційний успіх, американський 

мільярдер М. Кьюбан у 1998 р. заснував інтернет-проєкт Broadcast.com, де 

розміщував відео- й аудіофайли. А вже за рік компанія, що давала змогу 

приймати через інтернет понад 65 телестанцій, була продана за 5,7 млрд. 
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доларів. У 2000 р. компанія запустила мережевий канал з мовленням у режимі 

реального часу [260].  

Інтернет-мовлення пройшло тривалий шлях, початок якого визначається 

експериментальними спробами дублювання ефірного відео, а на сьогодні 

говоримо вже про конвергенцію телефону й відеокамери. Т. О’Рейл у статті 

«Що таке Веб 2.0» стверджує, що явище Веб 2.0, зокрема поява значної 

кількості сайтів з розвитком інтернет-спільнот, дало можливість кожному 

використовувати всі інструменти, аби відчути себе водночас і видавцем, і 

мовником [260]. 

Як зазначає О. Гоян, «інтернет першого покоління довів, що він може 

надзвичайно швидко розвиватися, залучивши до мережі телебачення та 

радіомовлення. Таким чином, згодом вже йшлося про онлайн, який може 

створюватися й продукуватися самими користувачами. І в результаті інтернет-

радіо та інтернет-телебачення стали основою формування соціальних 

медіамереж та соціального контенту в WEB2. Таким чином, споживач стає 

споживачем-продуцентом, який володіє мінімальними технічними навичками, й 

може запропонувати свою контент-базу в будь-якому медіаформаті на 

спеціалізованих платформах або у власному блозі» [41, с. 42]. 

Початок веб-мовлення в Україні датується 2007 р., адже з цього часу в 

користувачів інтернету з’явилася можливість переглядати відео онлайн. Другим 

кроком став доступ до телевізійних каналів за допомогою комп’ютера, третім –  

можливість створювати свій контент та викладати його в загальний доступ у 

вигляді аматорських та професійних файлів [131, с. 102].  

Сьогодні споживач звик повністю підлаштовувати медіа під себе. 

Користувач інтернету переглядає вибірково окремі сюжети новинних випусків, 

читає окремі пости під відео й шукає на сайті чи в соціальній мережі відео за 

запитом про найцікавіше та найактуальніше. На сьогодні ми маємо такі види 

онлайн-телебачення: 1) телеканали, які функціонують лише в інтернеті й 

доступні тільки його користувачам; 2) електронні версії традиційного 

телебачення; 3) телебачення, яке функціонує на різних відео- та соціальних 
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платформах. Можна припустити, що новинний відеоконтент в інтернеті має 

більше перспектив, аніж інформаційні програми традиційного телебачення. 

Проте не варто очікувати повного зникнення традиційного телебачення 

найближчим часом. 

У звіті дослідницької компанії App Annie, присвяченому потоковому 

відео, зазначено, що час, який користувачі проводять у мобільних прикладних 

програмах категорії «Мультимедіа та відео», збільшився на понад 210% 

(дослідження за 2016 р.). Як зазначається у звіті, швидкими темпами зростає 

потокова передача відео саме на мобільних пристроях. При цьому наводяться 

такі дані: у ІV кварталі 2015 р. 46% від загальної кількості світових переглядів 

відео було здійснено саме через смартфони та планшети. З огляду на те, що 

сьогодні власники мобільних пристроїв перглядають відео більше, ніж будь-

коли до цього, традиційним телемовникам переглянути свої підходи до 

використання найкращих програм потокової передачі відео, а, відповідно, 

ефективність сучасних стратегій приваблення користувачів та утримання їх 

уваги, що дасть можливість покращити кількісні показники перегляду цих 

програм, а також сприяти лояльності клієнтів та частоті взаємодії між 

ними [140].  

Коли стали зрозумілі інтерактивні переваги онлайн-мовлення для 

досягнення нової аудиторії (а саме – одночасне отримання візуальної, звукової 

та відеоінформації, доступ до потрібного телеканалу будь-де та будь-коли, 

наявність діалогу та зворотного зв’язку між аудиторією й медіа та між самими 

глядачами), телекомпанії розпочали інтеграцію інформаційного мовлення в 

інтернет, що став своєрідним стартовим майданчиком для просування 

інформаційного телебачення. 

Інтернет є тією медіаплатформою, яка з кожним роком збільшує кількість 

своєї аудиторії. Сьогодні телебачення має у своєму розпорядженні глобальний 

простір для функціонування та втілення всіх творчих задумів, а разом з тим і 

нову площину, де можна заробляти на онлайн-контенті. Цей новий, динамічний 
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етап розвитку онлайн-телебачення надає велику кількість каналів для 

просувати онлайн-контенту, а разом з тим і шляхи для монетизації. 

«Для залучення 50-ти мільйонної аудиторії знадобилось: радіо – 38 років, 

телебаченню – 13 років, інтернету – 4 роки, iPod (портативні медіа-програвачі 

компанії Apple) – 3 роки» [31, с. 27]. 

Поява нових технологій не лише допомагає сучасним медіа, а й сприяє 

конкуренції. Нині журналіст змушений бути набагато мобільнішим і 

створювати якісний контент набагато швидше. При цьому конкуренція є не 

лише між телеканалами, а й між телеканалами та «вуличними» журналістами, 

які тепер можуть самі розміщувати в інтернеті актуальну інформацію, знявши 

на свій смартфон подію, свідками якої вони неочікувано стали. Цей матеріал за 

кілька секунд з’явиться у мережі. Виникає питання: чи для глядача є важливим 

професійна картинка, чи оперативність подачі новини. Сучасне новинне 

телебачення змушене дотримуватись усіх стандартів, які водночас 

уможливлюють і виготовлення якісного продукту, і максимально швидке 

реагування, щоб не втрачати аудиторію. 

Крім конкуренції, новітні технології сприяють значному покращенню та 

вдосконаленню умов праці журналістів. Прямі включення стали дешевшими й 

доступнішими за рахунок соціальних медіа. Відтоді, як такі функціональні 

можливості з’явилися на YouTube, Ustream, Facebook та Іnstagram, в 

телебачення змогло реально заощаджувати. Також значно покращилися умови 

перегляду відеоматеріалів для глядачів завдяки цифровим медіафайлам, що 

поширюються в мережі з метою відтворення за допомогою таких засобів, як  

медіапрогравачі та персональні комп’ютери. У цьому випадку йдеться про 

радіо-шоу, телевізійні шоу, можуть містити інтерв’ю, виступи політичних чи 

громадських діячів або окремі відеосюжети новинних програм [123]. 

Інтернет-технологія подкастингу створила серйозну конкуренцію 

традиційному телебаченню та радіомовленню. Термін «podcast» означає 

поєднання назви портативного програвача музики iPod та слова broadcast (з 

англ. «транслювати»). Відповідно, подкастинг – це «спосіб публікації 
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медіапотоків (звукових mp3 або відео-передач) у всесвітній мережі інтернет, за 

яким вони транслюються особливим чином (протокол RSS), що дозволяє всім 

користувачам інтернету ознайомлюватися з ними та завантажувати їх. 

Подкастом називається або окремий файл, або регулярно оновлювана серія 

таких файлів, що публікуються за однією адресою в інтернеті. На відміну від 

просто аудіо- файла у форматі mp3, користувач може сам підписатися на цікаві 

для нього подкасти та регулярно їх отримувати. Існують також такі види 

подкастів, як відеокасти та скрінкасти» [56, с. 97]. 

Мережеві технології сприяли тому, що популярність відеокастів зростає, 

а це дає змогу розширяти аудиторію та залучати її до нового виду комунікації. 

На відміну від глядачів традиційного телебачення чи потокового відео, 

користувачі відеокастів самостійно обирають, що їм переглядати, де 

перемотувати та коли це робити. Найголовнішою перевагою відеокастів як 

технології презентації та поширення відеофайлів є зручність та практичність у 

використанні. 

Як підкреслює О. Дмитровський, «відеокасти мають певну перевагу над 

аудіоподкастами, оскільки вони активізують не лише слухове сприйняття, а й 

візуальне, що сприяє кращому запам’ятовуванню» [56, с. 98]. 

Саме вищезазначені технології дозволили інтернет-телебаченню в 

Україні розвиватись та набувати все більше перспектив. В нашій країні цей 

процес дещо затягувався, проте нині він стрімко розвивається. Крім 

персональних веб-ресурсів окремих провідних телеканалів, у 2013 р. в Україні 

запустили свою трансляцію чотири канали громадського інтерент-мовлення. До 

них належали: «Hromadske.tv», «GromTV», «Спільнобачення»й «Еспрессо-ТВ». 

Популярність цих онлайн-ресурсів засвідчують кілька мільйонів переглядів ще 

в перші місяці існування. Безкоштовна трансляція каналів «Eспресо TV» і 

«Hromadske.tv» відбувається через YouTube. Для прямих трансляцій телеканали 

використовують сервіс Ustream. Завдяки Ustream «Спільнобачення» восени 

2013 року щодня вело цілодобову трансляцію найзапекліших подій з Майдану 

Незалежності [145, с. 66]. 
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Історія взаємин між глядачем та телекомпанією починається зі специфіки 

подачі інформаційного продукту. Веб-сайти телеканалів – це своєрідний 

простір для глядацької аудиторії, яка має змогу ознайомитись із переліком 

передач, запропонованих тим чи іншим телеканалом, короткими рекламними  

анонсами до них та обрати для себе зручний режим перегляду: онлайн чи 

оффлайн. Наявність форумів на веб-сайтах, де обговорюються важливі та 

значущі питання, дають можливість таким чином вибудувати feedback 

(зворотній зв’язок) між телеканалом та аудиторією. 

Р. Крейг зазначає, що «телебачення підняло рівень вимог і очікувань 

аудиторії, ще більше це робить інтернет. Сьогоднішні засоби мультимедіа 

дають такі великі можливості і так різноманітно використовуються, що це 

докорінно змінює традиційну журналістику. Аудиторії вже просто потрібно 

більше» [93, с. 20]. 

Нині на телебаченні традиційні правила функціонування змінюються і 

з’являється місце для нових ідей та завдань як в ефірі, так і в мережі інтернет. У 

2007 р. продюсер CBS К. Мозес заявив, що традиційне телебачення зникне за 

7–10 років й трансформується у щось нове [234]. Навряд чи телебачення зникне 

у найближчі 50 років, але те, що воно буде функціонувати у зовсім інших 

реаліях, є очевидним. 

Як бачимо, за десять років прогнози К. Мозеса не справдились, проте 

трансформації в сфері телеіндустрії справді відбулися. Звісно, цікаво було б 

знати, упродовж якого часу перестане функціонувати традиційне телебачення і 

чи взагалі це відбудеться. У 2004 р. український вчений Б. Потятиник писав, що 

у 90-х рр. минулого століття світова мережа стала «засобом масової 

комунікації, і поки точилися суперечки, до якої класифікаційної чарунки її 

віднести, на базі мультимедійних технологій комп’ютерна мережа набула рис 

супермедіуму, який поглинає всі відомі засоби масової комунікації» [142, 

с. 204]. Що й можна спостерігати, адже більшість засобів масової інформації 

знайшли своє місце в інтернеті й досить успішно там функціонують. 
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Схожу думку висловлював науковець О. Мелещенко у 2002 р.: «У 

найближчому майбутньому очікується більш тісний взаємовплив і 

взаємопроникнення мережевих і традиційних ЗМІ. Вони виконують однакові 

функції, і значимість інтернет-ЗМІ в суспільній свідомості неухильно 

зближається зі значимістю традиційних мас-медіа. Не за горами час, коли в 

телевізійних оглядах преси мережеві публікації обговорюватимуться на рівних 

із публікаціями паперової преси» [120, с. 97]. Цей час справді настав, оскільки 

мережеві медіа впевнено забирають першість у традиційних ЗМІ. І цю першість 

їм віддає сама аудиторія, яка все частіше стає господарем на сторінках 

улюблених медіа в мережі. 

«На наших очах не тільки друковані версії газет, традиційне радіо, але 

навіть і масове ефірне телебачення здають позиції перед інтернетом як каналом 

комунікації. Швидкість, мобільність, мультимедійність, універсальність, 

інтерактивність – ось вони, ключові слова сучасної редакції і сучасного 

медіапростору» [67, с. 6]. 

Варто підкреслити, що Інтернет-телеканали є хорошим прикладом 

використання конвергентних технологій: адаптація продукту для мобільних 

пристроїв, інтеграція з телекомунікаційними сервісами. Завдяки цьому 

інтернет-телеканали розширюють свою аудиторію. Саме вони задовольняють 

основні вимоги масової аудиторії – дешево, якісно, швидко. Оперативність та 

простота – це те, що приваблює людину, яка користується інтернетом. Тому 

можна передбачити, що майбутнє все ж таки за онлайновою журналістикою. 

Тож потреби інформаційного суспільства разом з інструментарієм 

інформаційно-комунікаційних технологій вплинули на становлення 

телебачення і на виробничий процес. Утворилась і система цінностей, що 

формує конкурентоспроможність інформаційних телеканалів. До неї належать 

розширена організаційна система, система розповсюдження новин, 

висококваліфіковані журналісти та ведучі, зручна програмна сітка, взаємодія з 

інтернетом.  
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Отже, кожна з технологій, яка з’являлась на різних етапах становлення 

онлайн-телебачення, вдосконалювала його та наближувала до глядача. Серед 

них технологія створення інформаційного продукту в режимі «онлайн», 

інтернет-технологія подкастингу, технологія повного дублювання прямого 

ефіру на веб-сторінці телекомпанії, технологія транслювання телевізійного 

контенту, що вже вийшов в ефір, упродовж певного періоду, технологія 

персонального мережевого відеорекордеру, технологія виробництва 

телевізійного продукту шляхом традиційних аудіовізуальних стандартів ЗМІ, 

технологія адаптації продукту для мобільних пристроїв та технологія інтеграції 

з телекомунікаційними сервісами. 

 

1.2. Основні етапи становлення в Україні інформаційних онлайн-

телепрограм 

 

Початок розвитку українського інтернету сягає першої половини 90-х рр. 

минулого століття. У грудні 1992 р. держава отримала домен першого рівня 

країни – .UA. Станом на липень місяць 2016 р. у доменній зоні .UA було 

зареєстровано 554966 доменних імен, що означає зареєстровану кількість 

сайтів.  

Модель онлайн як складник телевізійної індустрії має свої надбання на 

кожному з етапів розвитку ТБ. Концепція М. Голядкіна, яка пропонує 

розглянути становлення телебачення через призму розвитку 

телекомунікаційних технологій має такі етапи: 1) експериментальний, 2) «етап 

початку й становлення регулярного мовлення за стандартаи, близькими до 

сьогоднішніх, пошук оптимальних організаційних форм і поширення 

телеприймачів серед населення», 3) телебачення як «основне ЗМІ та панування 

в ефірі певної країни кількох великих загальнонаціональних програм»; 4) «час 

“теледостатоку”, впровадження супутникового та кабельного ТБ» [39, с. 3]. 

Звернемося до характеристики кожного з етапів. Для експериментального етапу 

(30–40 рр. XX ст.) характерною ознакою були прямі репортажі з місця подій. У 
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1936 р. понад 150 тис. глядачів Німеччини мали можливість спостерігати за 

Олімпійськими іграми. На етапі становлення телемовлення (50–60 рр. XX ст.) 

моделі онлайн розвинули діалогічні жанри – діалог, бесіда та ток-шоу. 

Інформаційні програми доповнилися прямими включеннями; з’явилися 

телефонні опитування. У 70–80-х рр. телебачення стало засобом комунікації. 

Для онлайнмоделі у цей період були характерними проведення телемостів, у 

тому числі міжконтинентальних. Етап «теледостаток» (від 90-х рр. XX до 

сьогодні) дозволив моделі онлайн використовувати прямий ефір для 

інформаційних війн, серед яких: 1993 р. – конституційна криза влади в Росії, 

2003 р. – висвітлення воєнних подій в Іраку та інші [226, с. 27–32]. 

Кардинальні зміни на українському телебаченні почали з’являтись 

наприкінці 80-х рр. Традиційні новинні програми набули авторського 

забарвлення. Такі випуски новин стали інформаційними програмами, які 

поєднували інформаційний, аналітичний та розважальний контент. Українське 

новинне мовлення стає змішаним. Нині вже складно уявити сучасне 

телебачення без інформаційної складової, адже саме новини є так званою 

візитівкою того чи іншого каналу. До програм інформаційного телемовлення 

належать такі типи: інформаційний (теленовини); інформаційно-аналітичний 

(інформаційно-публіцистичний); інформаційно-розважальний (інформаційно-

музичний). Кожен з цих типів має особливі способи відбору та подання 

інформації. Інформаційний тип програми характеризується такими 

визначальними ознаками: регулярна частотність ефіру впродовж добового чи 

тижневого ефірного циклу, оперативність поданя інформації та використання 

лише інформаційних жанрів [45, c. 4].  

При цьому варто наголосити, що інформаційний тип програм, інакше 

кажучи, новини, вважаються для телебачення традиційною формою мовлення. 

Як підкреслює В. Гоян, «теленовини як об’єкт для типологізації – це певна 

обмежена у часі структурна єдність, у якій форма поєднується зі змістом лише 

інформативним та тематичним зв’язком, результатом якого є візуальне та 

вербальне сприйняття окремих творів на телеекрані як елементів цілого. Таким 
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чином, інформаційний тип програм – це об’єкт телевізійного мовлення, який 

покликаний організувати співбуття індивідуумів за допомогою 

телеінформації» [45, c. 5]. 

Нині інформаційне телебачення значно трансформується та 

видозмінюється. Цьому сприяють новітні технології телевізійного виробництва, 

перехід від безособистісних програм до авторського мовлення, поява нових 

вербальних та візуальних форм відтворення подій. Головними чинниками 

впливу на становлення та формування українського інформаційного 

телемовлення є законотворення, фінансування, іноземні інвестиції, перехід від 

дикторського до авторського ведення, нові методи та форми подачі інформації. 

М. Стівенс зазначає, що «найкращий шлях привернути увагу глядача – це 

почати історію з найважливішої і найактуальнішої деталі. Саме ці деталі і 

визначають важливість новини» [173, c. 79]. Також особливу увагу дослідник 

приділяє мові новин: «слова, що використовуються в новинах, мають бути 

цікавими та легкими для сприйняття, але водночас вони мають бути точними. 

Саме поєднання цих якостей робить написання новин таким нелегким 

завданням. Вдалий прийом полягає в тому, щоб писати розмовною мовою, 

уникаючи при цьому спотворення фактів та фамільярності. Мова — 

служителька значення... Якщо слова перешкоджають викладу історії або ж 

спотворюють її значення, їх не варто використовувати» [173, c. 50]. 

Як підкреслює Л. Поліщук, «наявність розгалуженої мережі 

інформаційних програм (ранкові, короткі випуски протягом дня, підсумкові 

вечірні випуски) – запорука престижу каналу. Якісна телевізійна інформаційна 

програма засвідчує відповідний високий рівень та суспільну вагу каналу на 

телевізійному ринку країни. Телевізійні інформаційні програми – важливі 

складники національного інформаційного простору держави» [138, c. 7]. 

Телебачення в інтернеті задовольняє потреби глядачів не лише 

розгалуженою мережею інформаційних програм, але й можливістю 

переглядати їх будь-де та будь-коли. Новинна інформація онлайн-медіа має 

досить зручний доступ для аудиторії через широкий вибір гаджетів, що 



41 
 

знаходяться у її розпорядженні. «У липні 2016 р. частка користувачів, які 

виходять в інтернет з мобільних телефонів та смартфонів, зросла на 200 тис. і 

складає 6,1 млн. осіб. У червні цей показник становив 5,9 млн. користувачів. 

При цьому 18,3 млн. користувачів виходять в інтернет з комп’ютерів або 

ноутбуків, ще 1,8 млн. – з планшетів. Такими є результати дослідження 

компанії Gemius за липень» [5]. 

У 2017 р. були оприлюднені результати соціологічного дослідження 

ставлення населення до ЗМІ, проведеного соціологічною компанією InMind на 

замовлення Міжнародної громадської організації Internews в межах програми 

«Український медійний проект», або «Проект У-Медіа», за фінансової 

підтримки Агенції США з міжнародного розвитку (USAID). Мета дослідження 

– «визначити ставлення широкої громадськості до ЗМІ» – охопила кілька 

завдань, що пов’язані з оцінкою таких рівнів: «задоволеності регіональними, 

загальнонаціональними та російськими медіа всіх типів; вподобання 

споживачів по відношенню до різних типів ЗМІ; споживання різних типів ЗМІ; 

довіри до різних типів ЗМІ; медіаграмотності населення; обізнаності та 

розуміння охоплення реформ у сфері медіа» [172, с. 3]. Дослідження 

проводилося трьома хвилями (травень – червень 2015 – 2017 рр.), загальна 

вибірка – 4048 інтерв’ю  [172, с. 4]. 

Результи дослідження показали, що телебачення як вид ЗМІ, який є 

об’єктом нашого дослідження, «…продовжує втрачати свою аудиторію… проте 

утримує лідерські позиції за рахунок старшої аудиторії (46+)» [172, с. 5]. При 

цьому отримані підтвердження як досить прогнозованих тенденцій («сайти 

новин та соціальні мережі найбільш популярні серед молодшої групи (до 

35 років)»), так і порівняно свіжих: «зменшення частки користувачів російських 

соціальних мереж супроводжується зростанням аудиторії Facebook», зокрема 

порівняно з 2015 р. (12%) та 2016 р. (21%) в 2017 р. зафіксований найвищий 

відсоток відвідувань Facebook – 31% [172, с. 5]. 

Дослідження також містить порівняльну характеристику переваг і 

недоліків різних новинних джерел та їхньої цільової аудиторії. Для більш 
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детального розгляду звернімо увагу на телебачення та новинні сайти. Як 

підсумовано на основі проведених досліджень, головними перевагами 

телебачення є «наочність, простоту, різноманітність каналів, об’єктивність 

(підтверджено репортажами з місця подій), відповідальність (подача новин 

регламентована нормами і правилами), комунікаційний привід» [172, с. 8]. 

Водночас отримані в межах проєкту У-медіа результати дослідження стали 

підгрунтям для виділення таких недоліків телебачення: «багато реклами, 

викривлення/однобокість інформації, неможливість вибрати новини за 

інтересами, нав’язування конкретної інформації та її оцінка, надмірна кількість 

негативних новин, повторюваність новин» [172, с. 8].  

Для порівняння звернімо увагу на сайти новин, яким характерні такі риси: 

«швидкість виходу новин, свобода вибору, різноманітність тем, свобода слова, 

доступність (відсутність графіку) [172, с. 9]». Водночас за результатами 

проведеного компанією InMind дослідження виділені такі недоліки сайтів 

новин: «тиражування неперевіреної інформації, часові затрати через надлишок 

інформації, обмеженість доступу (не завжди є можливість скористатися), 

реклама та старша цільова аудиторія (вартість інтернету)» [172, с. 9].  

Молодь, студенти й домогосподарки є цільовою аудиторією для 

соціальних мереж. Варто відзначити, що найбільшими перевагами цього виду 

джерела інформації є можливість перевірити об’єктивність завдяки наявності 

даних про автора, опції коментарів, які можна читати й залишати самому, 

зручність та влучність тематики. Нав’язування особистої думки й недостовірної 

інформації є головними недоліками соціальних мереж [172, с. 8–9].  

Більшість груп українських медіаспоживачів (незалежно від віку та 

регіону проживання) сприймають інтернет-сайти як обов’язкове джерело 

інформації, а для цільової аудиторії, яку складають люди 18–45 років, це є ще й 

основне джерело [172, с. 20]. 

Найчастіше користувачі шукають і споживають новини в мережі на таких 

платформах: на конкретних сайтах, на сайтах-агрегаторах та за ключовими 

словами в пошуковій системі. На конкретних сайтах аудиторія шукає новини 
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через зручність, оскільки, як правило, більшість сайтів додані в закладки чи на 

панель швидкого доступу, або ж користувачі мають на них підписку на 

Facebook. Більшість ресурсів є інтернет-версією певного телеканалу або 

друкованого видання («Корреспондент», «Euronews», «Местные вести», ТСН, 

«Громадське» тощо) [172, с. 21]. 

З метою задоволення потреб сучасного українського глядача, українські 

телевиробники намагаються створювати якісний контент та висвітлювати 

найбільш затребувані теми. Так, улітку 2016 р. Інтернет Асоціація України 

склала рейтинг найпопулярніших медійних сайтів серед українців (без 

кримчан). До опитування було залучено 5 тис. осіб віком від 15 років за схемою 

відвідування ресурсу хоча б раз на місяць. За результатами дослідження, до 

десяти найбільш відвідуваних інтернет-версій українських телеканалів 

потрапили tsn.ua, 112.ua, 24tv.ua, а до топ-100 – espreso.tv та zik.ua [165]. 

При цьому варто відзначити, що сучасні глядачі мають не лише значний 

вибір телеканалів для перегляду новин, а й широкі можливості обрати пристрій 

та формат. Тому користувач цінує той канал розповсюдження інформації, який 

завдяки телевізійним технологіям пропонує широкий спектр шляхів її 

отримання, забезпечує якість, різноформатність та різножанровість 

телевізійних випусків новин. 

На думку Дж. Гола, структурними складниками медійної індустрії є 

довіра до новин, жанр, стиль і форма. При цьому мультимедійні онлайн-новини 

надають пересічним громадянам змогу висловити власну думку [36, c. 62]. 

Онлайн-новини входять у повсякденне життя споживачів. З кожним 

роком онлайн-новини стають для аудиторії (особливо для молоді) все більш 

традиційною річчю, порівняно з ефірним телебаченням. Старша аудиторія теж з 

часом перетвориться на постійних користувачів мережевих медіа завдяки 

популяризації світової мережі й масовому використанню різного роду гаджетів 

для отримання інформації. 

Свого часу Б. Потятиник відзначав, що мережа – не просто інструмент, а 

й середовище, в якому мешкає журналістика [141, c. 18]. Традиційне 
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телебачення має у своєму арсеналі випуск інформаційних новин, який 

групується у блок послідовно та нерозривно за лінійним часом. У свою чергу, 

онлайн-телебачення про таке поняття як «випуск» і не знає. Все відбувається 

тоді, коли з’являється інформаційний привід. Для сучасного глядача 

інформаційне онлайн-телебачення має такі переваги, як вибіркова система 

інформаційного матеріалу незалежно від часу, гаджету та місця. Інтернет-

телебачення є змішаним типом мовлення: прегляд відбувається як у конкретний 

час виходу інформаційного випуску новин, так і в оффлайн-режимі. Глядач 

отримав можливість швидко й вибірково знаходити потрібний інформаційний 

матеріл у пошуковій системі за такими параметрами, як дата, назва, тема.  

Щохвилинне оновлення інформації в мережі заважає користувачеві бути 

сконцентрованим на одній темі. Окрім оперативності подачі матеріалу на 

інтернет-телебаченні, що є значною перевагою такого засобу масової 

інформації, відомий і негативний аспект цього питання – погіршення якості.  

Інтернет-телеканали та онлайнові версії традиційних каналів постійно 

модернізують свої веб-сторінки, оновлюють інтернет-платформи для 

просування медіаконтенту й залучення якомога більшої та різнопланової 

аудиторії. Практично всі потужні ЗМК мають веб-сайти, сторінки у соціальних 

мережах та на відеохостингах. Така тенденція технологій функціонування 

сприяє знайомству з аудиторією різного віку та різних соціальних прошарків. 

За результатами дослідження, проведеного у жовтні 2015 р. міжнародною 

компанією Nielsen, «48% українців отримують новини з інтернету, для 51% їхнє 

джерело – ТВ, для 47% – соцмережі. Радіо і друкована преса служать основним 

джерелом новин для 10 % і 9 % відповідно» [189].  

Так зване переселення телебачення в інтернет-простір та залучення 

соціальних мереж для просування власного контенту посприяло розширенню 

аудиторії, підвищенню рівня ефективності зворотного зв’язку з глядачем. 

Завдяки сторінкам у соціальних мережах телеканал може пропонувати новини 

не лише у вигляді відео, а й демонструвати фото, інфографіку та стислі огляди. 

Контент, розміщений у соціальних мережах, швидше знаходить свого глядача, а 
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медіа, відповідно, збільшує кількість своєї аудиторії. Завдяки профілям 

користувачів у Facebook можна досліджувати склад аудиторії та її уподобання. 

Створення веб-версій та профайлів у соціальних медіа під мобільні версії 

пристроїв iPhone або Android надало більше можливостей для аудиторії, яка 

споживає інформацію через мобільні телефони. Для користувачів мобільних 

пристроїв створюють версії веб-сайтів, які оптимізовані для маленьких екранів. 

Це і є ті технолгії функціонування, що адаптують телебачення в інтернет-

просторі, а глядач при цьому набуває якостей користувача. 

Отже, інформаційне інтернет-телебачення в Україні пройшло кілька 

етапів становлення, зокрема:  

1) перший етап (1998–2008 рр.) – перехід від дублювання ефірного 

мовлення до оригінальних авторських майданчиків з багатими інтерактивними 

можливостями. Саме в цей період починають завойовувати світову мережу 

українські телеканали. На цьому етапі розвитку з’являються перші веб-сайти, 

які дублювали відеоматеріали в мережу, а згодом перетворилися на ориганільні 

авторські майданчики з багатьма інтерактивними можливостями. Саме вони 

дали можливість наблизити медіавиробника до своєї аудиторії. На веб-сайтах 

були представлені форуми, блоги, опитування; 

2) другий етап (2008–2014 рр.) – залучення нових технічних розробок до 

організації та просування медіапродукту, які стали доступними великим 

корпораціям і пересічним користувачам. Телебачення вдосконалювалося, 

з’являлися й додатки, які дали змогу переглядати інформаційний контент через 

інтернет. Слід зауважити, що масштабні зміни в інформаційному телепросторі 

нашої країни розпочалися разом з початком історичних подій на Майдані 2013–

2014 рр. Це стало своєрідним поштовхом до появи та розвитку інтернет-

телемовлення в нашій країні. Дублювання ефірними телеканалами свого 

мовлення в мережу почало втрачати актуальність. Натомість інформаційний 

простір нашої країни отримав такі інтернет-проєкти, як «Еспресо.ТV», «112 

Україна», «Hromadske.tv», «GromTV», «Спільнобачення». Головною 

відмінністю інтернет-проєктів від традиційних мовників було те, що прямі 



46 
 

трансляції з місця подій не знали монтажу й переважно створювалися за 

допомогою смартфонів та планшетів. Саме онлайн-трансляціїї подій з головної 

площі нашої столиці дещо змінили формат подачі новин. Разом з безперервною 

трансляцією революційних подій, інтернет-мовники створювали власний 

ексклюзивний інформаційний продукт. «Hromadske.tv» започаткувало такі 

програми, як «Громадське. Крим», «Громадське. Схід», «Громадське. 

Реформа». Ці програми інформують українського глядача про те, що 

відбувається з українськими політв’язнями, про життя людей в анексованому 

Криму, роботу державних структур на півострові, про економічні та соціальні 

проблеми Донбасу, про позитивні й негативні зміни в нашій країні. 

Українські інформаційні онлайн-телеканали сьогодні отримали 

можливість виробляти контент, який може бути доступний для аудиторії та 

представлений за посередництвом таких платформ, як-от: соціальні мережі, 

відеохостинг, веб-сайти. Онлайн-трансляції інформаційних програм, за умови 

підключення до інтернету, доступні на YouTube, Facebook, веб-сайтах 

телеканалів. Відеохостинг YouTube дає також можливість створювати власний 

канал та монетизувати свої відео; 

3) третій етап (2014–2016 рр.) – створення телеканалами власних 

унікальних онлайн-каналів і наповнення їх контентом, дистрибуцією, 

монетизацією та статистикою. Унікальність таких онлайн-каналів полягає в 

тому, що вони давно вийшли за межі традиційного розуміння телебачення й 

презентують на власному прикладі процес інтеграції преси, телебачення та 

радіо. Нині принцип конвергентності в медіапросторі – явище не нове, яке 

пройшло вже адаптаційний та апробаційний періоди, вкоренилося й набуло 

статусу стійкої тенденції розвитку сучасного медіаринку. Онлайн-канали 

об’єднують у собі як архівні відео, так і онлайн-ефіри, як повні випуски новин, 

так і окремі відеосюжети, як відеотрансляції інформаційних програм, так і 

аудіотрансляціїї, як окремі статті, так і статті, що супроводжуються відео- чи 

фотоматеріалами. Пошукова система таких телеканалів значно економить час 

сучасного глядача, який отримав можливість знайти новини за відповідними 
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рубриками. Для прикладу: «головні новини», «АТО», «політика», «відео за 

сьогодні», «актуально» та інші. Залежно від того, чи глядач готовий читати, 

слухати чи дивитись новини, пошукова система сортує новини за такими 

категоріями, як «відео», «аудіо» та «статті».  

Крім успішного просування інформаційного контенту на різних 

платформах, телевиробник може стежити за активністю аудиторії каналу. За 

допомогою використання інструментів відеохостингу YouTube дає змогу 

телевиробнику проаналізувати кількість переглядів прямих ефірів чи окремих 

інформаційних сюжетів, що зберігаються в архівних папках, кількість 

передплатників на сторінці каналу чи інформаційної програми. Крім того, 

лайкограма та коментування налагоджує двосторонній зв’язок, без якого 

сучасне інформаційне онлайн-телебачення функціонувати вже не може. Адже 

попереду йде той, хто активно відстежує уподобання своєї аудиторії, вивчає її 

смаки та звички. 

Кожен інформаційний телеканал України має свій YouTube-канал, де веде 

прямі трансляції, а також має архів відео. При цьому інтернет-телеканали не є 

винятком. Починаючи від 2013–2014 рр., вони активно почали реєструватися на 

відеохостингу YouTube. У 2013 р. – «Еспресо.TV», «Hromadske.tv», 

«Спільнобачення», у 2014 р. – «112 Україна». Деякі інформаційні телеканали 

створюють окремі канали на відеохостингу для своїх програм. Для прикладу, 

телеканал «1+1» представляє на відеохостингу канал інформаційної програми 

«ТСН». Канал було створено у 2012 р. і станом на 2019 р. понад 2,21 млн. 

користувачів підписалося на нього; 

4) четвертий етап (2016 р. – до сьогодні) – перехід від безособистісних 

програм до авторського мовлення, появи нових вербальних та візуальних форм 

відтворення подій завдяки переходу до новітніх технологій телевиробництва. 

Новітні технології телевиробництва впливають на формотворчі процеси 

жанрової системи, де зміст та форма журналістського матеріалу є 

взаємозалежними. А нові вербальні та візуальні форми відтворення подій дають 

можливість зробити інформаційний матеріал більш доступним та легким для 
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сприйняття аудиторією різного віку. Поєднання в одному інформаційному 

матеріалі вербальних, візуальних та мультимедійних кодів, до яких найчастіше 

належать слово, графіка, креслення, фото, малюнки, карикатури (які часто 

демонструють у динаміці) впливають на ефективне осмислення інформації. 

Наприклад, онлайн-телеканал «Hromadske.tv» підготував інформаційний 

матеріал «Справа Майдану в цифрах та малюнках». Відеоматеріал створено на 

основі малюнків художниці А. Кахідзе. Крім цього, відео супроводжується 

текстом, фото, малюнками. 

Отже, до головних чинників впливу на становлення та формування 

українського інформаційного телемовлення належать законотворення, 

фінансування, іноземні інвестиції, перехід від дикторського до авторського 

ведення, нові методи та форми подачі інформації. Перенесення телебачення в 

інтернет-простір та залучення соціальних мереж до просування власного 

контенту посприяло розширенню аудиторії, підвищенню рівня ефективності 

зворотного зв’язку з глядачем. 

Українські інформаційні онлайн-телеканали є результатом еволюції 

технологій, процесу цифровізації та зміни попиту аудиторії. Онлайн-

телебачення – це вимога часу. Як свідчить діяльність українських інтернет-

телеканалів, телевізійна інформація доволі швидко адаптується до нового 

середовища, проте сам шлях адаптації залежить від типу продукту та його 

характеристик. 

 

1.3. Сучасні погляди на формування платформ і технологій інтернет-

тележурналістики 

 

Інформаційно-технологічна революція останньої чверті ХХ ст. стала 

поштовхом до виникнення нового інформаційного, електронно-цифрового 

суспільства. Сьогодні ми можемо спостерігати, як цифрова революція вплинула 

на сучасні медіа, зокрема телебачення, які активно інтегрують в інформаційний 

онлайн-простір. 
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Інформаційне суспільство має в розпорядження комп’ютерні технології, 

що дають доступ до світової мережі. Таке суспільство повноцінно функціонує в 

інформаційно-комунікаційному просторі, де вже сформована та налагоджена 

своя інформаційна інфраструктура. О. Дубас вважає, що «актуальним є 

дослідження інформаційнокомунікаційного простору сучасного суспільства як 

нового децентрованого комунікативного середовища, яке не залежить від 

ідеології, релігії, культури, національності й обумовлює реальну поведінку 

людини. Таке інформаційне середовище з’являється як нова форма культури, у 

якій комунікація стає своєрідним способом існування людей» [58, с. 223].  

В інформаційно-комунікаційному просторі існує комунікативна 

взаємодія. Знання про комунікативну інтеракцію між учасниками спілкування в 

мережі під час обміну інформацією та впливу на свідомість і поведінку 

одержувача шляхом тексту, паравербальних засобів, аудіо- та відеоконтенту та 

комунікативної стратегії дає змогу ефективніше функціонувати в інтернеті. 

Функціонування телебачення в мережі – це динамічне явище, яке 

потребує постійного вивчення й оновлення знань, оскільки глобалізація 

інтернет-системи веде до швидких змін, появи нових викликів та тенденцій 

розвитку. Оскільки онлайн-телебачення в Україні перебуває на етапі активного 

розвитку, важливо дослідити перехід телебачення на нові платформи мовлення 

та інструментарій комунікаційних технологій, який використовують 

телеканали. 

Інтеграційні процеси новітніх медіа потребують ґрунтовних досліджень 

фахівців різних галузей. Зарубіжні вчені першими розпочали досліджувати це 

явище, оскільки інтеграційні процеси спершу відбувались у США і Європі. 

Серед науковців та медіааналітиків, які досліджували вплив цифрової 

культури на ЗМІ, інтеграційні процеси новітніх ЗМІ та вивчали культурні 

перетворення, що відбуваються в медійній сфері, є Р. Аллейне [228], Г. Бенуа 

[231], П. Бурдьє [24], З. Вайшенберг [25], Г. Вачнадзе [27], Г. Дженкінс [249; 

250], П. Кребс, Ч. Кіндші, Д. Хаммерквіст [253], Р. Крейг [93; 94], Д. Лекакос, 
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К. Чоріанопоулос i Г. Дукідіс [255], Д. Павлик [134], М. Пагані [263], 

К. Райордан [265], В. Шнайдер та П.-Й. Райе [220]. 

Сучасна культура дедалі більше стає конвергентною, де зустрічаються 

старі й нові засоби масової комунікації, де малі та великі медіакорпорації 

перетинаються, де взаємодіють виробник інформації та споживач. Культура 

конвергенції – це майбутнє, але вже сьогодні вона має свій образ та форму. 

Споживачі будуть більш потужними в конвергентній культурі, якщо вони її 

використають як повноправні учасники цієї культури. 

Професор Г. Дженкінс у своїй книзі «Конвергентна культура» дає 

визначення терміна «конвергенція» та пояснює його суть. Він використовує цей 

термін для позначення двох основних тенденцій – тенденція сучасних медіа до 

завоювання якомога більшої аудиторії, ніж будь-коли раніше, а також 

тенденція до технологічного об’єднання кількох мультимедійних функцій у 

межах одного й того ж пристрою з метою поширення інформації та впливу на 

цілий ряд способів доставки інформації [249, с. 260]. 

Конвергентна культура – це не просто наявність нових медіа-технік та 

просування цифрової форми, хоча технологічні інновації є передумовою для 

конвергенції засобів масової інформації. Конвергенція не відбувається за 

рахунок конвергенції засобів масової інформації, не відбувається через засоби 

масової інформації, конвергенція відбувається в мозку окремих споживачів 

через їх соціальну взаємодію з іншими [250, с. 15]. 

Г. Дженкінс зазначає, що коли телебачення розпочало свою діяльність, 

воно було схоже на вулицю з одностороннім рухом й діяло у напрямку «від 

виробника до споживача». Проте в наш час людина з однією машиною 

приречена на ізоляцію, а з двома – телебачення й комп’ютер – уже може 

належати до певної громади [249, с. 264]. 

Конвергенцію в різних контекстах розглядають як феномен індустрії, як 

комплекс організаційно-управлінських рішень, як нову рису журналістської 

діяльності, передумову для появи нових ЗМК і суміжних професій. 
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Телебачення-онлайн має свій набір комунікаційних технологій, які 

використовують задля ефективної, продуктивної, результативної та успішної 

діяльності медіа. Оскільки комунікація є предметом вивчення багатьох наук 

(соціології, психології, журналістики, семіотики, деяких природничих наук), 

однозначної дефініції та одностайності у систематизації інструментарію 

комунікаційних технологій дотепер немає.  

Комунікаційні технології є предметом дослідження таких вчених, як: 

О. Берегової [13], Д. Гаври [32], Д. Гілмор [241], Н. Данакіна [51], 

М. Кастельса [81], Л. Климанської [86], В. Корнєєва [89], М. Маклуена [112], 

В. Матвієнко [117], Г. Почепцова [144; 143], В. Різуна [158], А. Соколова [168], 

І. Томас [185], О. Холода [202], О. Чекмишев [207], Т. Шальмана [214], 

В. Шилової [217]. Серед дослідників немає єдиної думки щодо визначення 

поняття «комунікаційні технології». Показовим є такий факт: у словнику-

довіднику «Соціальна комунікація: теорія, методологія, діяльність» (2009), 

укладеному В. Ільганаєвою, немає жодної згадки про поняття «комунікаційні 

технології» [74]. 

Думки українських учеих Г. Почепцова та О. Холода щодо 

комунікаційних технологій дещо схожі. Так, Г. Почепцов визначає це поняття 

як спробу впливати на масову свідомість [143, с. 9]. Думка О. Холода полягає в 

тому, що комунікаційні технології складають систему маніпуляційних дій, 

спрямованих на зміну поведінки соціуму [202, с. 11].  

При цьому В. Різун у книзі «Теорія масової комунікації» визначає 

комунікаційні технології як «сукупність засобів трансформації громадської 

думки» [158, с. 163]. Також вчений говорить про категорії інформаційно-

комунікаційних технологій, які мають стосунок до масової комунікації, 

зокрема: «технології проектування та змін соціального простору, інформаційні 

технології, інформаційні інтерактивні технології, піар-технології, рекламні 

технології, пропагандистські технології та інші» [158, с. 164]. 

Водночас науковець В. Корнєєв дає таку дефініцію комунікаційним 

технологіям: це «форми спеціальної організації комунікації, які за умови 
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дотримання технологічного ланцюжка гарантують отримання наперед 

визначеного результату. Такий результат лежить у площині соціальної 

поведінки, формування соціальних стереотипів, змін громадської думки, 

виникнення нових чи актуалізації існуючих зразків та ідеалів. Комунікаційна 

технологія, подібно до будь-якої технології, орієнтована на результат, причому 

результат повторюваний, типовий (в цьому і проявляється технологічність). 

Головна ж особливість цього типу технологій в тому, що вони реалізуються 

через комунікацію і завдяки їй: причому використовуватися можуть різні типи 

комунікації – міжособистісна, групова, масова, соціальна – в усій сукупності їх 

типологічних характеристик» [89, с. 178]. 

О. Холод, взявши до уваги думки різних науковців, виділяє такі 

маніпуляційні дії-комплекси соціально-комунікаційних технологій: «технологія 

інформаційного охоплення (пропаганда); технологія формування іміджу 

(іміджбілдінг, трешімідж); технологія виправлення інформації (спіндоктор); 

технологія інформаційного протистояння-боротьби (інформаційні війни); 

технологія соціальних зав’язків (паблік рилейшинз); технології просування 

(маркетингові комунікаційні технології); технології перемовин; рекламні 

технології; виборні технології; кризові технології;технології формування 

промов (спічрайтинг, спічмейкінг); технології електронних мереж; технології 

мобільного зв’язку; технології чуток; технології організації дозвілля; 

психотерапевтичні технології; технології громадянського суспільства; 

технологія перепису населення; технологія реєстрації населення; технологія 

реєстрації хворих у лікарнях; технологія реєстрації у РАГСах; технологія 

пільгування; релігійні технології; технології сакральних дій»[202, с. 12–13]. 

Кожна з цих технологій має своє призначення та сферу застосування. 

Необхідно зазначити, що функціонування телебачення в інтернеті також має 

свій особливий спектр комунікаційних технологій. Інтернет як інноваційний 

комунікаційний простір перебуває в постійному безперервному процесі 

вдосконалення та розвитку. Разом з ним поліпшуються, розвиваються та 

трансформуються соціальні мережі, різноманітні платформи та їх додатки. 
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З’являються нові інструменти комунікаційних технологій та вдосконалюються 

традиційні. 

На думку В. Різуна, інформаційно-комунікаційні технології можна 

класифікувати за сферами використання, серед яких є медійні технології, 

технології в рекламі та піар-технології [158, с. 164].  

Інформаційно-комунікаційні технології, які в своєму розпорядженні 

мають комп’ютерну мережу та засоби масової комунікації, задовольняють 

інтереси користувачів шляхом пошуку, збирання, обробки, зберігання та 

розповсюдження інформації. У системі засобів масової інформації ці технології 

відіграють прогресивну роль, створюючи нові можливості розповсюдження 

інформації.  

Тож В. Різун зазначає, що інформаційні технології – «це сукупність 

методів, виробничих процесів і програмно-технічних засобів, що поєднані у 

технологічний комплекс і використовуються для виготовлення, зокрема, 

масовоінформаційної продукції. Інформаційні технології є опосередковано 

технологіями масовокомунікаційного впливу, вони більшою мірою мають 

кваліфікуватися як технології масовоінформаційного виробництва» [158, 

с. 164]. 

При цьому В. Різун називає такі підтехнології, що складають комплекс 

інформаційних технологій: «технології формування, організації та 

використання інформаційних ресурсів; технології виробництва інформації; 

технології управління інформацією та інші». [158, с. 164–165].  

Отже, доцільно виділити такі комунікаційні технології, які на сьогодні 

активно застосовуються в інформаційному онлайн-телебаченні, – технологія 

формування іміджу (іміджбілдінг, трешімідж), технологія просування 

(маркетингові комунікаційні технології), технологія соціальних медіа, жанри 

інтернет-комунікації як телемовна технологія. Телебачення в інтернет-

середовищі може функціонувати та вести мовлення на медіа-платформах і 

стрімінгових платформах. 
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З кожним роком у медіапросторі з’являються успішні платформи, які 

завдяки інтернет-технологіям сприяють просуванню та функціонуванню нових 

засобів масової комунікації. Розвиток платформи YouTube можна розглядати як 

фрагмент довгої історії творення телебачення. Перші зміни та зрушення 

розпочалися з появою відеомагнітофонів у 1980-х рр. і тривали до 

запровадження кабельного й супутникового телебачення в 1990-х рр. У ХХІ ст. 

телебачення стало засобом комунікації від центру до мас і комерційно 

захищеним середовищем. Телевізійна зображальна система розвивається в 

межах неолібералізму, де телевізійна система розглядається насамперед як 

об’єкт комерційної експлуатації [256]. 

Інтернет-телебачення стає все більш привабливим для рекламодавців. 

Воно може бути прибутковим та функціонувати як комерційний бізнес. Ще 

кілька років тому мало хто уявляв, що онлайн-телебачення зможе заробляти 

гроші на рекламі, оскільки рекламодавці досить скептично до цього ставилися й 

побоювалися вкладати свої гроші в такий вид медіа. Але з часом ситуація 

змінилась.  

YouTube як відеохостинг та платформа поширення відео – це приклад 

ЗМІ-платформи, яка демонструє характеристики й можливості моделі Web 2.0. 

Можна вважати YouTube мікрокосмосом системи цифрових медіа. Це сайт 

колективного вираження думок, співпраці, обговорення і навчання для 

аматорських, напівпрофесійних та професійних користувачів, які створюють, 

переглядають та коментують відео. Також це можливість для власників ЗМІ 

залучати до співпраці свою аудиторію, для рекламодавців – просувати 

медіапродукцію з використанням інтерактивних та маркетингових 

стратегій [264]. 

З 2008 р., коли компанія Google придбала відеохостинг YouTube, веб-сайт 

дотримується вимог своїх інвесторів та акціонерів. А це означає, що він прагне 

до монетизації своїх послуг, аби в кінцевому результаті вони принесли дохід. 

Нині модель доходів значною мірою залежить від рекламодавців, які надають 

перевагу певному типу контенту, з яким поруч буде рекламуватись їх продукт. 
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На думку Р. Ґрусіна, YouTube – це величезна архівна база даних, завдяки 

якій вдалося успішно інтегрувати медіа-практики в соціальні мережі [245].  

У свою чергу автори книги «YouTube: інтернет-відео та культура участі» 

Ж. Берджес та Д. Ґрін називають відеохостинг ареною соціальної взаємодії, де 

користувачі працюють для створення культурного продукту. Автори 

розглядають YouTube і як культурний архів для пасивного споживання [235]. 

YouTube було створено у той час, коли популярності набувало онлайн-

відео. І хоча спочатку технічна здатність була не дуже досконала (обмеження 

пам’яті відео до 10 хв. та неможливість завантажувати відео з сайта на 

жорсткий диск), цей проект досить швидко знайшов свою аудиторію. 

Користувача приваблювали такі технології функціонування, як зручність 

пошуку відеоконтенту, можливість створювати свій канал і робити на цьому 

бізнес. Це було основою комерційного успіху цієї мережі. 

Нині такі великі відеохостинги, як YouTube і Vimeo, транслюють не лише 

аматорське відео, а й постачають та монетизують готовий контент. 

Популярність відеохостингу YouTube з кожним роком зростає й Україна не є 

винятком. Сприятливі умови для створення та просування відеоконтенту дають 

можливість YouTube випереджати традиційне телебачення. За останні кілька 

років введені нові функції для більш зручного користування: запуск 

автоматичних субтитрів та геотегування для прямих трансляцій, «нічний 

режим» для мобільної версії та можливість вибору швидкості запуску відео, 

спосіб швидкого переключання реклами. У 2016 р. проведене дослідження 

агентством YouTube Audience Profiling Study, результати якого показали, що 

українці у віці від 25 до 44 років звертаються до перегляду відео на платформі 

YouTube частіше, ніж до традиційного телебачення: «31% користувачів стали 

дивитися телевізор рідше, коли почали користуватися відеохостингом… 52% 

українських користувачів дивляться відео на сервісі, щоб отримати 

інформацію, 47% – щоб дізнатися щось нове у своїх сферах зацікавлення, а 29% 

– щоб знайти інформацію для того чи іншого завдання» [206]. Це дослідження 

свідчить, що YouTube відіграє важливу роль в отриманні інформації і дає 
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зрозуміти українським телевиробникам, що почалась активна зміна звичок 

перегляду контенту аудиторією. А це означає, що потрібно буде 

пристосовуватись до уподобань на вимог сучасного глядача.  

З появою телевізорів, що мають функцію виходу в інтернет, перегляд 

відеоконтенту на платформі YouTube стає ще зручнішим. YouTube вже 

запустив 12 інтернет-телеканалів у Німеччині, які розділені на комедійні, 

спортивні, новинні та ін. Близько 100 каналів на відеохостингу вже 

функціонують у Німеччині, Франції, Великобританії. Формат інтернет-каналу 

схожий на звичайне телебачення, де короткі відеоролики змінюють один 

одного й створюють єдине інформаційне поле. Такий проект реалізує компанія 

Google на платформі відеопорталу YouTube. Керівництво проекту не ставить за 

мету конкурувати з традиційним телебаченням, а лише подавати той контент, 

який не дуже широко представлений на телеканалах. Відеосервіс також планує 

у 2017 р. запустити платну послугу Unplugged, яка дає змогу дивитися 

телеканали через інтернет. 

Тож інформаційні телеканали України представлені на платформі 

YouTube в режимі прямого ефіру та відео за запитом. Телевиробник має змогу 

прослідкувати, яка кількість переглядів під кожним відео. Виходячи з цього 

можна проводити аналіз, яка інформація найчастіше цікавить глядача, який 

формат краще сприймається, в який час глядач є найбільш активний. 

М. Андрел, редактор новинного веб-сайта Power More, аналізуючи 

діяльність канадсько-американської компанії Vice Media, яка є представником 

цифрових засобів масової інформації, зазначає: «Однією з причин успішності 

Vice Media є позиціонування себе як бренду. Компанія не зосереджується на 

одній платформі, а реалізує себе на різних соціальних платформах, які є 

стратегічними з погляду залучення нової аудиторії. Ви повинні бути на 

Facebook, YouTube, Twitter, Snapchat. Всюди, де є ваш споживач» [237]. 

Поєднання інтернет-мережі з новими електронними приладами дало 

змогу миттєво поширювати актуальну інформацію для всесвітньої аудиторії. Це 

також означає, що користувач більше не залежить від телевізора чи радіо для 
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отримання новин, оскільки може зайти на веб-сайт 24-годинного телеканалу 

новин і переглянути інформацію з мобільного телефону [230]. Окрім цього 

більшість українських телеканалів мають мобільні додатки, завантаживши які, 

глядач отримує можливість слідкувати наживо за ефіром будь-де, будь-коли та 

у зручному форматі. 

Швидке проникнення інтернет-додатків, які постачають інформацію, 

сприяло зростанню кількості людей, що приділяють все більше часу мережі 

інтернет. Інтерактивність і використання онлайн-відео стимулювало зростання 

користувачів мережі. Розширення цифрових інтерактивних технологій 

перетворили телебачення з пасивного виду медіа зі стандартним форматом 

програм в комунікаційний центр, завдяки якому глядач може як отримувати 

інформацію, так і відправляти її [246]. 

За прогнозами компанії Zenith Media Consumption Forecasts, споживання 

мобільного інтернету в 2016 р. зросте на понад 25% по всьому світу. У 2015 р. у 

використанні мережі почалось домінування мобільних пристроїв порівняно зі 

стаціонарними комп’ютерами: 71% використання інтернету відбулося через 

мобільний телефон. Мобільні технології трансформували шлях отримання 

інформації та використання медіа, а також сприяли розширенню загального 

споживання медіапродукту [227]. 

Ще однією медіаплатформою для функціонування новинного онлайн-

телебачення є соціальна мережа. Варто наголосити, що «XXI століття 

поповнило арсенал новітніх медіа соціальними мережами, котрі є ефективним 

каналом просування журналістських матеріалів» [149, c. 75]. Термін «соціальна 

мережа» вперше з’явився завдяки роботі Д. Барнса «Класи і збори в норвезькій 

основній парафії» (1954). Звернемося до дефініцій цього актуального для нашої 

роботи поняття.  

Так, соціолог Т. Галіч дає визначення соціальній мережі як «своєрідній 

структурі, що представляє собою соціальну павутину, яка вибудувана із 

вузлових елементів та зв’язків між ними» [33, c. 147]. Натомість А. Назарчук 

характеризує мережу з філософського погляду, тобто «як полімагістральну 
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структуру, в якій дві точки завжди пов’язуються безліччю магістралей, а кожна 

магістраль складається з безлічі відрізків і шляхів» [125, c. 63]. 

З огляду на об’єкт нашого дослідження варто виділити основні переваги 

соціальної мережі як платформи для функціонування телебачення-онлайн, 

зокрема: «комунікаційну активність, постійну циркуляцію інформації та 

зворотний зв’язок, реакцію на нову інформацію» [149, c. 75]. Водночас 

дослідниця Л. Масімова називає такі «ознаки професійної журналістської 

діяльності у соціальних медіа: багатовекторність комунікаційних процесів, 

професійна організація комунікаційного процесу, створення умов для 

непрофесійних інтернет-журналістів, рекламно-бізнесовиі завданнях у 

віртуальному комунікативному середовищі, медіаосвіта користувачів 

соціальних мереж» [115, с. 5]. 

Спостерігаючи за тим, з якою швидкістю розвивається соціальна мережа, 

можна припустити, що телебачення й радіо можуть повністю перейти в 

соціальні мережі, що свідчитиме про нову еру в розвитку ЗМК.  

Німецькі вчені А. Каплан та М. Хайнлайн класифікують соціальні медіа 

таким чином: 1) спільні проєкти (Вікіпедія), 2) блоги (LiveJournal), 3) контент-

спільноти (Flickr, YouTube), 4) соціальні мережі (Facebook, Twitter), 

5) віртуальні ігрові світи (World of Warcraft), 6) віртуальні соціальні світи 

(Second Life) [252]. 

Основними характерними рисами соціальних медіа, які суттєво 

вирізняють їх природу та відрізняють від традиційних, є оперативне 

розповсюдження інформації та досягнення користувача, а також 

інтерактивність. Так, свого часу журнал New Scientists порівняв технології Web 

2.0 з традиційними ЗМІ. Як показали результати, соціальна мережа Twitter 

здобула першість у плануванні заходів під час рятувальних операцій. 

Дослідження компанії Yahoo показує, що понад 20 тис. мікроблогів 

поширюють готовий матеріал у мережі Twitter [16].  

Варто відзначити, що соціальні мережі навіть упродовж аналізованого 

нами періоду швидко змінюються, трансформуються, вдосконалюються . Тож 
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якщо соціальні мережі використовувались для спілкування та знайомства, а з 

часом стали основним джерелом пошуку та отримання інформації.  

«У ХХ столітті комунікаційні технології можна було згрубша поділити на 

дві категорії: соціальні (один – кільком) і трансляційні (один – багатьом). 

Розмови були соціальними, радіо – трансляційним. Facebook – це відхід від 

технологій ХХ століття, бо це водночас і соціальна мережа (місце для прегляду 

фотографій друзів), і платформа для трансляцій як єдине найважливіше 

джерело інтернет-трафіка. Саме це й робить Facebook впливовим медіа: це і 

глобальна поштова система, і глобальна газета, і частково телефонна мережа, і 

частково телевізійна трансляція» [186, с. 332]. 

Соціальна мережа є джерелом пошуку та отримання інформації як для 

аудиторії, так і для власне самих журналістів. Ще 2016 року було виявлено такі 

тенденції: «близько третини британських журналістів стверджують, що вони не 

могли би виконувати редакторську роботу без соціальних медіа. 39 % 

респондентів зазначили, що соціальні медіа підвищили рівень їхньої 

продуктивності. Дослідники провели опитування серед 3650 журналістів із 

11 країн (Великобританія, Франція, Німеччина, Фінляндія, Швеція, Італія, 

Іспанія, Нідерланди, США, Канада й Австралія)» [38].  

У 2016 р. українців, які користувалися Facebook, стало більше на 

400 тисяч. Встановлено, що від квітня 2009 р. до 2016 р. аудиторія Facebook в 

Україні збільшилася у 85 разів (з 63 тис. до 5,4 млн.) [4]. 

Нині всі українські телеканали мають свої веб-сайти в інтернеті, що є ще 

однією платформою для онлайн-телебачення. Більшість з них присутні і на 

сторінках соціальних мереж, де можна відстежити рейтинги перегляду тієї чи 

іншої програми. Рівень зацікавленості аудиторії визначається так званою 

лайкограмою, яка є під кожним відео. Технологія інтернет-телебачення відео за 

запитом та технологія відеоархіву дали змогу веб-сайтам новинних телеканалів 

стати зручними у використанні, що веде до збільшення активності відвідувань. 

«Зміни, які призводять до зникнення деяких друкованих ЗМІ, стосуються 

і телебачення: ТБ більше не прив’язане до телевізора; телебачення зараз це не 
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тільки лінійно запрограмований період мовлення, а також YouTube, Vimeo, 

Mediatheken, kinox.to; відео платформи IP-TV, Web-TV, Smart-TV руйнують 

монополію лінійного програмного телебачення; онлайн-ТБ задовольняє 

потреби молодих (нових) глядачів: ексклюзивне сприйняття контенту, який 

недоступний при лінійному програмному ТБ; використання контенту мовою-

оригіналу; менше реклами; телебачення більше не задає ритму: для 75% людей 

віком від 20 до 29 років ТБ не має жодної щоденно структурованої функції 

(перегляд випуску новин як ритуал); понад 50% інтернет-користувачів у 

Німеччині має за наявності ТБ “другий екран”; розвивається “соціальне ТБ”: 

особливо перспективним є об’єднання ТБ і Твітера» [135, с. 15–16].  

Автор книги «Медіа: ключі до розуміння» Б. Потятиник ще понад 

10 років тому говорив, що інтернет відбере у телебачення титул 

найвпливовішого медіа. Комп’ютерна мережа інтегрує аудіо- та 

відеоінформацію в цифрові мультимедійні технології, надаючи небачені 

можливості [142]. Можливо, титул ще не відібрано, проте змагання за першість 

між двома ЗМК існує безперечно. Нові медіа були об’єктом дослідження таких 

українських дослідниць, як Н. Зражевської [72] та Л. Городенко [40]. 

Інтернет-телебачення перейшло від дублювання ефірного мовлення до 

оригінальних авторських майданчиків з багатими інтерактивними 

можливостями. Технічні розробки для організації та просування медіапродукту 

стали доступними і великим корпораціям, і пересічним користувачам. Відомий 

відеохостинг YouTube дає можливість для створення каналу й монетизації своїх 

відео. Користувач може створити свій власний унікальний канал, наповнювати 

його контентом та заробляти гроші, спостерігаючи за статистикою лайків і 

переглядів власного відео. Телебачення завдяки світовій мережі та інтернет-

технологіям знайшло нові канали дистрибуції інформації. Можливості 

інтернету стали запорукою збільшення пропускної здатності та швидкості 

обробки інформації. Цю перевагу надають світові відеоплатформи, онлайн-

сервіси та веб-сайти телеканалів.  
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«Останні три роки споживання інтернету зростає, водночас проникнення 

телебачення хоч і незначно, але неухильно падає. На цю тенденцію вказують 

дані вимірювань компанії ZenithOptimedia за період з 2012 р. по 2015 р. Така 

картина характерна для всіх вікових категорій: проникнення ТБ для сегмента 

глядачів 46–60 років впало на 2,5%; для тих, кому 25–45 років – на 5,1%; а для 

16–24% річних – на 5,5%. Більше того, в країні все частіше трапляються люди, 

які зовсім не тримають вдома "ящик". За останні три роки частка таких 

телевідмовників серед українців віком 25–34 роки зросла з 1% до 4%» [179]. 

А це означає, що рекламодавець шукатиме свою аудиторію в інтернеті. За 

результатами економетричного дослідження, проведеного компанією Nielsen 

спільно з Google, онлайн-реклама має набагато більший потенціал у підвищенні 

продажів, ніж традиційна ТВ-реклама [243]. 

Великі медійні компанії світу й України створюють власні сервіси 

перегляду через інтернет. Навіть газети вийшли на ринок виробництва 

відеоконтенту, створюючи власні веб-сайти, де відеоконтент супроводжує 

новини. Інтернет-телебачення має нові технологічні можливості: 

інтерактивність, мультимедійність, транскордонність. Такі характеристики не 

притаманні традиційним ЗМІ [105]. 

Інтеграція телебачення в інтернет – це процес, спричинений попитом 

аудиторії та швидким технологічним розвитком. Нині складно уявити культуру 

ХХІ ст. без такого явища як інтернет-телебачення. У 2006 р. дослідницький 

центр Pew Research Center провів опитування на тему «Майбутнє мережевих 

телевізійних новин», до якого залучив Тома Бетега, колишнього виконавчого 

продюсера Nightline, виконавчого продюсера Discovery Networks, Джефа 

Грелніка, ветерана інформаційних випусків новин, який працював для всіх 

трьох мереж, Ендрю Тіндаля, видавця The Tyndall Report та Ніла Шапіро, 

колишнього президента NBC News. Том Бетега зазначив, що телебачення 

зіллється з інтернетом й існуватиме як телебачення за запитом. А Ніл Шапіро 

та Ендрю Тіндаль вважають, що телевізійні новини будуть на будь-якому 

віддаленому пристрої. В майбутньому, коли люди використовуватимуть слово 
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«телебачення», вони матимуть на увазі ту частину онлайн-контенту, який в 

аудіовізуальному форматі присутній на екрані їх гаджету. Жоден телевізор не 

буде обмежений часовим інтервалом, оскільки сигнал буде проходити через 

пристрій в DVR-стилі. І всі вікові групи дивитимуться телебачення саме так 

[269]. Після цього дослідження минуло 10 років і можна спостерігати, що 

прогнози експертів збуваються. 

Дослідник Р. Крейг стверджує, що крім складнощів у роботі журналістів 

у ХХІ ст., є й безліч небачених можливостей. До арсеналу інструментів, крім 

ручки, паперу і друкарської машинки, сьогодні належать мобільний телефон, 

фотоапарат, магнітофон, відеокамера й комп’ютер. А методи збору 

поповнилися використанням державних органів і служб, архівів, комп’ютерних 

баз даних та інтернету. Завдяки цьому робота журналіста набагато потужніша, 

ніж будь-коли раніше. Особливого значення в житті людей набули новини з 

мережі. Новинні сайти швидко опинилися серед найпопулярніших в інтернеті 

[93, с. 19–20]. Сьогодні світова мережа – і джерело інформації, і засіб 

інформації, і робочий простір. 

Швидке проникнення інтернет-додатків, які постачають інформацію, 

сприяло зростанню кількості людей, що приділяють все більше часу мережі 

інтернет. Інтерактивність і використання онлайн-відео стимулювало зростання 

користувачів мережі. Розширення цифрових інтерактивних технологій 

перетворили телебачення з пасивного виду медіа зі стандартним форматом 

програм в комунікаційний центр, завдяки якому глядач може як отримувати 

інформацію, так і відправляти її [246]. 

За прогнозами компанії Zenith Media Consumption Forecasts, споживання 

мобільного інтернету в 2016 р. зросте на понад 25% по всьому світу. У 2015 р. у 

використанні мережі почалось домінування мобільних пристроїв порівняно зі 

стаціонарними комп’ютерами: 71% використання інтернету відбулося через 

мобільний телефон. Мобільні технології трансформували шлях отримання 

інформації та використання медіа, а також сприяли розширенню загального 

споживання медіапродукту [227]. 
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Інтернет-телебачення – це той засіб масової комунікації, який відповідає 

всім потребам ритму життя сучасної людини. Нині можна керувати й 

підлаштовувати телебачення під себе: дивитися що й коли захочеться. 

Телевізійний ринок у світі почав бурхливо розвиватися та ставав все 

більш конкурентоспроможним з 1990-х років, коли технологічні розробки 

сприяли появі нових телевізійних каналів та платформ для просування 

медійного продукту. Технологія є ключовим фактором у формуванні 

майбутнього, але існувало багато технологічних невизначеностей і проблем, які 

необхідно було вирішити, щоб телебачення повноцінно функціонувало в 

інтернеті. Нині телевізійні сигнали можна отримувати на різних технологічних 

платформах, а перегляд програм більше не обмежується тільки телевізором. 

Інтернет став альтернативною платформою для поширення програм. 

На початку 2000-х рр. телевізійне мовлення та інтернет мали кожен свої 

недоліки і переваги. Телебачення: високі ціни виробництва, обмежений вибір 

споживача та зв’язок «один для багатьох». Інтернет: низька якість виробництва, 

величезний вибір для споживача, а зв’язок – і «один для одного», і «один для 

багатьох». Завдяки технічному прогресу недоліки інтернету за ці роки якісно 

зменшились [247]. 

Американський журналіст медіа ресурсу «Wired» М. Волсен говорить, що 

все більше людей дивляться телевізор в інтернеті, а онлайн-телебачення на 

сьогодні вже не є новизною [229]. Його сприймають як традиційну форму. В 

кінці-кінців кабелю прийде кінець, й інтернет-телебачення отримає назву 

звичайне старе телебачення. Дослідники в США відстежили 165 переглядів 

відео через інтернет і 1,53 млрд. логінів протягом 2014 р. Спостереження 

показало, що загальний обсяг перегляду телебачення через інтернет виріс на 

388% порівняно з 2013 р. [229].  

За останні роки число глядачів, які використовують інтернет-телебачення 

для отримання аудіовізуальної інформації, значно зросло і в Україні. Це змінює 

традиції перегляду телебачення. Все частіше глядач використовує екрани таких 

пристроїв як телефон, ноутбук, планшет. «Дані замірів компанії 
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ZenithOptimedia в період з 2012 р. по 2015 р. показують, що проникнення 

телебачення для вікової категорії 46-60 років зменшилось на 2,5%, для групи 

25-45 років на 5,1%, а для 16-24 років на 5,5%» [88]. Жанрова телевізійна 

структура та телевізійний формат впливають на вибір того чи іншого пристрою. 

Аудиторія використовує різні гаджети при перегляді різного типу контенту. 

На початку 2000-х років у розпорядженні українського глядача був 

звичайний телевізор. З появою такого явища як багатоплатформність 

аудіовізуальні звички споживання змінилися. Цій трансформації сприяло 

молоде покоління, яке є піонером впровадження нових технологій. Інтернет та 

телебачення є такими платформами, які взаємодоповнювали одна одну, проте 

конвергенція між цими двома медіа завершена. Й завершилась вона тоді, коли 

стало можливим переглядати телевізійний контент на різних пристроях. 

На думку аналітика Т. Гаффні, є ряд чинників, які сприяли росту 

популярності онлайн-ТБ: різноманітність додатків та сайтів для перегляду 

інформаційного продукту, більше контенту на цих додатках й сайтах, спортивні 

події такі як зимові Олімпійські ігри у Сочі, чемпіонат світу з футболу 2014 р. 

За її спостереженнями, саме чемпіонат світу з футболу став сильною 

приманкою для великої кількості глядачів переглядати багато ігор. Так сталося, 

що «одного разу глядач прийшов до мережі за спортом й залишився там для 

всього іншого» [229]. Традиційним доступом до інформації в США тривалий 

час була підписка на канали кабельного та супутникового телебачення. Дані 

дослідницького центру Pew Research Center показують, що 15% американців 

колись мали таке підключення, але нині не використовують його, 9% ніколи не 

мали такої підписки, 76% використовують інший доступ до інформації. Така 

ситуація залежить дещо від вікової групи глядачів. Для більшості молодих 

людей доступ до інформації є вирішальним аспектом. Близько 75% молодих 

людей не мають кабельного та супутникового телебачення, а отримують доступ 

до інформації через мережу [261]. Ті медіа, які інтегрують у мережу, 

задовольняють масштабний спектр потреб глядача ХХІ-го ст. З часом онлайн-

телебачення буде сприйматись як старий звичайний телевізор [229]. 
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«Серед головних моделей доступу до інтернет-телебачення для молодої 

аудиторії є такі: 75% – смартфони та інші девайси, 58% – мають підписку на 

широкосмугову мережу (технологія, здатна забезпечити одночасну передачу 

голосу, даних, відео; зазвичай це здійснюється шляхом мультиплексування з 

поділом частот), 27% – лише смартфон. Для 71% опитаних, хто не має 

супутникового або кабельного телебачення, ці послуги є занадто дорогими» 

[261]. Головним наповненням контенту новітніх медіа є актуальні та злободенні 

новини. Основними факторами популярності мережевих теленовин є 

мультимедійність та миттєвість передачі інформації. 

Інтернет втягує у свої тенета численних користувачів, змінює стереотипи 

їх світосприйняття та спосіб життя, створює умови для формування 

віртуальних спільнот, генерування текстів нового формату, стирання меж між 

державами. І разом з тим вибудовує таке явище як кіберкультуру [222, с. 21]. 

Як зазначає Дж. Гол, «на початку ХХІ ст. інтернетом постійно 

користувались майже 200 мільйонів людей і він містив близько 800 мільйонів 

окремих сторінок… Новинні агенції, на зразок Reuters, щосекунди постачали 

27 тисяч сторінок даних – і так щодня» [36, c. 8]. «Користувачі інтернету 

отримують доступ до новин через вельми широкий спектр пристроїв – від 

маленьких ручних приладів, які є, по суті, телефонами, що використовують 

бездротовий протокол WAP, до пристосованих до цього телевізорів і 

настільних комп’ютерів, з’єднаних із низкою зовнішніх пристроїв: камер, 

принтерів, сканерів тощо», – зазначає дослідник. Варто зазначити, що ці 

сучасні нині реалії були описані Дж. Голом ще на початку третього тисячоліття, 

а вийшли друком англійською мовою – 2001 р., в українському перекладі – 

2005 р. [32]. 

Ще 2011 р. Р. Еллейн писав, що розвиток інтернету, цілодобове 

телевізійне мовлення, мобільний зв’язок та інші технології сприяють тому, що 

ми щодня отримуємо у п’ять разів більше інформації, ніж у 1986 р. При цьому 

інформації ж, яку щодня створює пересічна людина у вигляді телефонних 

розмов, смс-повідомлень, емейлів та повідомлень у соціальних мережах, 
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вистачило б на шість газет – на відміну від двох з половиною шпальт у 

1986 р. [266]. 

На сьогодні можемо константувати, що так звана інтернет-експансія 

зростає з кожним роком. З метою ілюстрації цього твердження наведемо дані 

проведеного GfK Ukraine соціологічного дослідження: «аудиторія інтернету 

протягом 2008–2013 рр. виросла втричі: 2008 – 15% (5,8 млн); 2009 – 20% 

(7,7 млн); 2010 – 25% (9,7 млн); 2011 – 32% (12,38 млн); 2012 – 40% 

(15,41 млн)» [6]. Звісно, що настілива тенденція до стрімкого росту 

простежується і в подальші роки аж до сьогодні. 

Розвиток світової мережі має всі шанси відвоювати аудиторію у 

традиційних ЗМІ. Адже нині всі гаджети, починаючи від сучасних телевізорів 

та закінчуючи мобільними телефонами, оснащені бездротовим зв’язком та 

виходом у мережу. 

Інтернет став водночас і засобом, і середовищем віртуалізації. На думку 

В. Різуна, глобалізація системи масової комунікації – це «процес трансформації 

комунікаційної системи, такої трансформації, яка пов’язана з утворенням більш 

широкої мережі комунікаторів, що обслуговуються й покриваються на 

великому інформаційному просторі єдиною, але розгалуженою системою 

засобів масової комунікації та контролюються більш організованою спілкою їх 

виробників» [158, с. 133 ]. 

Інтернет-телебачення може функціонувати в таких кількох видах: по-

перше, це онлайн-мовлення, по-друге, трансляція програм в інтернеті в режимі 

реального часу, по-третє, є так зване «телебачення за запитом», що 

уможливлює перегляд опублікованого в інтернеті запису певної телепрограми в 

будь-який, зручний для користувача час. 

На сьогодні повноцінно функціонують офлайнові канали, які надають 

доступ до своєї продукції через мережу; інтернет-канали, які виробляють 

телевізійний продукт лише для інтернету і не мають офлайнової версії, а також 

сайти-колектори відеоконтенту й відеохостинги. 
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З кожним роком все більше популярними стають стрімінгові платформи, 

засновані на технології OTT – Over The Top та на яких представлені новинні 

телеканали України. Завдяки таким платформах глядач отримав можливість 

простіше шукати потрібний контент, витрачати значно менше часу на перегляд 

інформаційних програм, пропускаючи рекламу. Впровадження новітніх 

технологій в майбутньому дозволить стрімінговим платформам вийти на зовсім 

інший рівень. Так, 5G надасть можливість переглядати відео у високій якості та 

без затримок. А використання технології віртуальної і доповненої реальності 

(AV/VR) дасть змогу переглядати відео через VR-шоломи та розумні окуляри. 

Такі стрімінгові платформи як Netflix, HBO, Apple TV+, Amazone Prime 

все більше стають затребуваними серед глядачів. Зручність у використанні 

зробила свою справу. Адже все що потрібно користувачеві – це передплата та 

доступ до мережі на тому пристрої, який він використовує в момент перегляду. 

Найбільшою перевагою таких платформ є те, що український глядач має змогу 

переглядати інформаційні програми з доступністю на багатьох пристроях, серед 

яких телефон, комп’ютер, планшет, Smart TV. Також глядач має змогу вибрати 

різноманітний контент, доступний для перегляду у будь-який час. Якість відео 

також є однією з преваг. Часом ціна на передплату може бути навіть меншою 

від звичайного кабельного телебачення. 

У 2016 р. генеральний директор американського провайдера інтернет-

телебачення Netflix заявив, що компанія запустила свій сервіс у понад 

130 країнах світу, зокрема і в Україні. На сайті Netflix можна обрати різні 

тарифні плани з відповідною вартістю [237]. Різниця між ними полягає в якості 

відеопотоку та типах пристроїв для перегляду. Бонусом для нових користувачів 

є безкоштовний перегляд протягом місяця. Контент компанії доволі 

різноманітний: дорослі і дитячі серіали, документальні та ігрові фільми, 

стендап-комедійні шоу. Контент доступний англійською, російською, 

арабською, китайською та корейською мовами. Дивитись канал можна з будь-

якого пристрою, підключеного до інтернету. До найбільш відомих стрімінгових 
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платформ, які надають аудіовізуальні медіапослуги, використовуючи ОТТ 

технологію, належать: МEGAGO, OLL.TV, DIVAN.TV, LANET, OVVA, ВОЛЯ.  

Інтернет-телебачення нині перетворилось у масове явище, яке охоплює 

велику кількість користувачів-споживачів та користувачів-виробників 

інформації. Мережа стала перспективним ринком для телевізійних та 

рекламних кампаній, пропонуючи безліч можливостей для розвитку та 

просування контенту. До найпоширеніших ознак можна віднести: доступність – 

інтернет-медіа доступні 24 години на добу 7 днів на тиждень; зручність – 

забезпечує отримання інформації будь-якого формату саме тоді, коли 

споживачеві зручно; оперативність – можливість дуже швидко розміщувати та 

оновлювати інформацію; глобалізація – доступ користувачів до ресурсу без 

будь-яких географічних кордонів. 

Онлайн-телебачення є прикладом нових медіа, адже на противагу 

традиційним медіа воно базується на нових технологіях. Канадська комісія з 

питань телерадіомовлення та телекомунікації пропонує до використання таке 

визначення: «нові медіа – це медіапослуги, що поширюються через інтернет та 

охоплюють широкий спектр комунікаційних продуктів і послуг із 

використанням відео, аудіо, графіки та тексту» [154, с. 9].  

Є. Бойцов, досліджуючи інтеграцію інтернет-телебачення та адаптацію 

телевізійного контенту в інтернеті, зазначає, що інтернет-телебачення не могло 

обмежитись лише дублюванням ефірного сигналу, оскільки сучасна аудиторія є 

досить вимогливою й попит на цікавий, актуальний контент та на 

інтерактивність зростає. Інтернет-телебачення є своєрідним продовженням 

традиційного телебачення. Його поява не є окремим незалежним явищем, а 

являє собою тривалий процес адаптації та інтеграції телевізійного контенту в 

мережу. Так, адаптацію розглядають як формування екранного продукту, який 

міг би відповідати формату інтернету та задовольняти глядацькі потреби [18]. 

Отже, цифровізація телевізійних процесів створює певні умови для 

діяльності телебачення в інтернет-просторі. Це стосується і створення 

телевізійного контенту, і доставки його до аудиторії. При цьому змінюється не 
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лише канал доставки інформації, а й форма взаємовідносин між споживачем та 

контентом. З огляду на такий перебіг подій, починає формуватися нова мовна 

парадигма телеканалів. З’являється інтернет-мовлення – доставка телевізійного 

змісту онлайн у мережі на нових комунікаційних принципах. Онлайн-

телебачення завдяки мережевій комунікації вдосконалюється, модифікується та 

урізноманітнюється в аспектах інтернет-проектів, інтернет-форматів та 

інтернет-жанрів. Інтеграційні процеси дозволили онлай-телебаченню 

функціонувати на різних платформах, серед яких медіа платформи: соціальні 

мережі, веб-сайти телеканалів, відеохостинг YouTube та стрімінгові платформи 

на основі ОТТ технології: МEGAGO, OLL.TV, DIVAN.TV, LANET, OVVA, 

ВОЛЯ та інші. 

 

Висновки до розділу 1 

 

Телебачення серед інших своїх «колег» донині тримає першість у 

швидкому, повному та емоційному поширенні інформації. Проте інформаційне 

середовище під впливом інтернету та інтернет-технологій постійно змінюється, 

стає конвергентним, де конкурують старі і нові засоби масової комунікації, де 

взаємодіють виробник інформації та споживач.  

Соціальні медіа мають змогу будувати відносини як індивідуально, так і 

масово незалежно від часу й місця, основна умова – наявність інтернету. До 

головних ознак, які характеризують соціальні мережі як новий вид медіа, 

можна віднести: комунікаційну активність, постійну циркуляцію інформації та 

зворотний зв’язок, реакцію на нову інформацію. 

Понад мільярд користувачів інтернету отримують різну інформацію із 

соціальних мереж або сторінок традиційних ЗМК на соціальних 

платформах [85]. Саме такий вид медіа найоперативніше доставляє 

ексклюзивну інформацію своїй аудиторії. В інтернеті з’являються популярні 

платформи, де завдяки інтернет-технологім, функціонують оновлені засоби 

масової комунікації. Наприклад, відеохостинг та платформа поширення відео 
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YouTube – це сайт для аматорських, напівпрофесійних та професійних 

користувачів, які створюють, переглядають та коментують відео. Також це 

можливість для власників ЗМІ залучати до співпраці свою аудиторію, для 

рекламодавців – просувати медіапродукцію з використанням інтерактивних та 

маркетингових стратегій. У 2015 р. почалось домінування мобільних пристроїв 

у використанні мережі порівняно зі стаціонарними комп’ютерами. Мобільні 

технології розширили шляхи отримання інформації та використання медіа. 

Функціональність перегляду медіа в інтернеті дає користувачеві набагато 

більше свободи вибору. 

Завдяки новим технологіям, які мали глобальний вплив на традиції 

перегляду телевізійних програм, у розпорядженні глядацької аудиторії нині є 

різні прилади для долучення до телемовлення. Нині конкурентоспроможність 

телеканалів визначається телевізійними технологіями: організаційною 

системою, системою розповсюдження новин, висококваліфікованими 

журналістами, експертами й ведучими, зручною програмною сіткою, 

взаємодією з інтернетом. Перенесення телебачення в інтернет-простір і 

залучення соціальних мереж для просування контенту посприяло розширенню 

аудиторії, підвищенню рівня ефективності зворотного зв’язку з глядачем. 

Інтернет-телебачення відповідає потребам ритму життя сучасної людини, 

адже має широкі технологічні можливості: інтерактивність, мультимедійність, 

транскордонність, що не притаманно традиційним ЗМІ. За останні роки в 

Україні значно збільшилась кількість глядачів, які використовують інтернет-

телебачення для отримання аудіовізуальної інформації. Це змінює традиції 

перегляду телебачення. Аудиторія використовує різні гаджети при перегляді 

різного типу контенту: смартфон, ноутбук, планшет.  

Інформаційний тип програм, або новини, є традиційною формою 

телевізійного мовлення. Незалежно від зовнішніх та внутрішніх факторів 

інформаційна програма існуватиме завжди, оскільки вона задовольняє 

першочергові потреби населення. Вибір того чи іншого інформаційного каналу 

залежить від способів подачі новин. Форма та структура телевізійного 
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контенту, цікава добірка рубрик, професійно поданий новинний матеріал, 

динамічні заставки, вдало підібрані музичний ряд та графіка, харизматичний 

диктор-ведучий є тими ключовими чинниками, які впливають на вибір глядача. 

Інтернет-журналістика – це культурний феномен, що формує 

інформаційні образи не лише словом, а й інфографікою, фотографіями, 

відеорядом, звуком. Для інтернет-журналістики характері швидкий зворотний 

зв’язок з користувачами, оперативність подачі та стислість викладу 

повідомлення.  

Українські телеканали постійно оновлюють та модернізують всю 

структуру своїх онлайнових аналогів. Завдяки телевізійним технологіям 

модернізується і виробництво новин: з’являються віртуальні студії, проекційні 

відеостіни, переважає динамічна подача інформації ведучими. Веб-сайти 

телекомпаній виростають із простих «представництв» телеканалів в інтернеті 

до самодостатніх інтернет-порталів. Майже кожен сайт українського 

телеканалу на сьогодні має свій форум та чат, що допомагає вибудувати 

зворотний зв’язок між своєю аудиторією у режимі реального часу. 

Можна констатувати, що інтернет не забрав глядача у традиційного 

телебачення, а запропонував телебаченню альтернативний маршрут успішного 

розвитку. 
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РОЗДІЛ 2 

ТЕМАТИЧНО-ЗМІСТОВІ ОСОБЛИВОСТІ НОВИННИХ ОНЛАЙН-

ТЕЛЕПРОГРАМ В УКРАЇНІ 

 

2.1. Інформаційні телепрограми українських телеканалів: 

конкуренція і конвергенція 

 

З появою на медійній арені незалежної України приватних телекомпаній 

з’явилась конкуренція між ними і держаними компаніями, що є природнім і 

зрозумілим. Після 1991 р. на території України виникла розгалужена мережа 

недержавних телевізійних структур, до яких належали «ТЕТ», «ЮТАР», 

«Гравіс», «ТБ Табачук», «Нова мова», «Золоті ворота», «7+7», «ДоКа ТБ», 

«Міст», «Тоніс-центр», «Оріон», «7 канал» та інші. Загалом у 90-ті рр. ХХ ст. в 

Україні функціонувало біля 400 телевізійних компаній, які не належали до 

числа державних. Згодом розпочали свою діяльність компанії з іноземним 

капіталом: «ММЦ «Інтерньюз», «Студія «1+1». Отже, з середини 90-их рр. в 

Україні формується розвинена мережа телевізійних каналів з різними 

джерелами фінансування [182, с. 39–42]. Нині в Україні налічується 281 

супутниковий канал. Серед них 122 українських, 140 Європейського Союзу та 

14 Російської Федерації. 

Доба приватного мовлення розпочалася з отримання ліцензії першим 

приватним каналом нашої країни «Тоніс» у грудні 1989 р. Восени 1990 р. у 

Харкові в ефір вийшли програми, які підготувала студія АТВ-1 («Тоніс-

Центр»). Саме з того часу й почало функціонувати українське недержавне 

телебачення. А згодом «Тоніс» переформувався в канал «ТЕТ». 

Телеканал «ТЕТ» (24.01.1992 р.) можна вважати першою приватною 

телекомпанією, що розпочала своє мовлення в незалежній Україні. За кілька 

місяців того самого року вперше вийшли в ефір програми телеканалу «ICTV». 

Потім розпочали роботу телеканали «Україна», «Інтер», «1+1», «СТБ», «Новий 

канал», «5 канал» та ін.  



73 
 

З 1995 р. розпочинає своє мовлення Національна телекомпанія України 

(скорочено НТКУ) – державна установа, що забезпечує мовлення державних 

телеканалів та радіостанцій на території всієї України1. З 2002 р. НТКУ 

розпочала своє мовлення на закордонну аудиторію, а починаючи з 2008 р. 

стартувало інтернет-мовлення. Якщо говорити про форму власності НТКУ, то 

вона являє собою державне підприємство, що фінансується з бюджету. З 

плином часу Національна телекомпанія перетворилася на суспільного мовника 

на підставі Закону України «Про внесення змін до деяких законів України щодо 

Суспільного телебачення і радіомовлення України» від 7 квітня 2015 р. Тоді ж 

логотип Першого Національного каналу було змінено на логотип суспільного 

мовника UA:Перший. Нині в країні є такі державні мовники: UA:Крим 

(Перший Ukraine), UA:Перший Digital (Перший Т2), UA:Культура. 

Хоча закон і було ухвалено, проте повноцінний запуск суспільного 

мовника відбувся у 2017 році. Публічне акціонерне товариство «Національна 

суспільна телерадіокомпанія України» як юридична особа було зареєстровано 

19 січня 2017 року. Найбільшим його конкурентом є комерційні телекомпанії. 

Значно легше й простіше реагувати на зміни в медіасфері, коли є технічне та 

фінансове забезпечення. А за існуючих фінансових обмежень важко 

виготовляти якісний та конкурентоспроможний інформаційний продукт. 

Досвід Німеччини, Франції, Великої Британії свідчить, що розвиток 

громадського (суспільного) телебачення є невід’ємною частиною та умовою 

успішного розвитку демократії. Д. Мак-Квейл зазначає, що громадське 

мовлення відповідає суспільним інтересам [258]. 

В Україні шлях перетворення державного телебачення на громадське був 

важким, довгим і триває ще й досі. Український глядач потребує об’єктивної та 

професійної інформації. Очікується, що громадське мовлення, контрольоване 

суспільством шляхом надання (або ненадання) фінансування, буде правдивим і 

політично нейтральним. 

                                                           
1 До 1995 р. НТКУ називалась Державна телерадіомовна компанія України (ДТРК). 
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До сьогодні чіткого визначення «громадського мовлення» немає. Хоча 

здійснюються спроби виокремити його ознаки. Скандинавська дослідниця Т. 

Сівертсен визначає три види такого мовлення: вся національна система, певні 

інституції мовлення, якась низка програм [248, с. 23].  

У книзі «Теорія масової комунікації» Д. Мак-Квейла поняття «громадське 

мовлення» визначено як «фінансовану громадськістю неприбуткову систему 

телерадіомовлення (головно європейську), яка має на меті задовольняти 

потреби всіх громадян у громадському спілкуванні. Спочатку це були всі 

потреби (тобто і розваги також), а виправдання для громадського мовлення 

полягало у природно-монопольному характері мовлення» [111, с. 484].  

У декларації Circom Regional з регіонального громадського мовлення в 

Європі зазначено, що «громадське мовлення, збалансоване за змістом, є 

найкращим методом боротьби проти надмірної концентрації засобів масової 

інформації в одних руках» [111]. За словами генерального директора 

Європейської мовної спілки І. Делтенре, «незалежні ЗМІ не лише слугують 

людям, вони є також наріжним каменем кожної економіки й демократії. І цей 

зв’язок є нерозривним. Якщо ЗМІ має не найкращу форму, то це лише 

відображає те, що політична, економічна ситуація та рівень демократії так само 

перебувають на неналежному рівні. Суспільне мовлення має бути рушієм з 

удосконалення цих систем» [174]. 

Теоретичні основи громадських медіа заклали зарубіжні та українські 

вчені, зокрема: Ю. Бідзіля [167], В. Владимиров [30], П. Гігліолі [240], 

В. Здоровега [71], Д. Кардіф i П. Сканнелл [236], О. Кузнецова [98], 

Т. Кузнєцова [99], Б. Потятиник [141–142], Т. Приступенко [151], К. Тонг [270], 

В. Шкляр [48] та ін. Вони вважали, що головною відмінністю громадських 

медіа від комерційних є суспільно-ідеологічна місія, а не фінансова.  

Вивченням проблем та перспектив створення й існування суспільного 

мовлення в Україні займалися також такі дослідники: Г. Бецко [15], О. Джолос 

[54], С. Здіорук [35], В. Іванов [76; 175], Р. Павленко [87], О. Прикидько [145], 

О. Приходько [152], О. Хаб’юк [200; 201], Т. Шевченко [62]. 
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У своїх розвідках науковці зверталися до основ міжнародного досвіду, 

вивчаючи стандарти Ради Європи, та пропонували свої шляхи впровадження й 

функціонування цього типу мовлення. 

За словами керівника Європейського Хабу Всесвітньої служби ВВС 

А. Лісса, суспільне мовлення має такі завдання: розвиток громадянського 

суспільства, розвиток творчості та культури, пропагування освіти, сприяння 

розвитку нових технологій, презентація своєї країни світові, презентація всього 

світу своїй країні. Телерадіокомпанія ВВС не орієнтується виключно на один 

«клас» – політичний, економічний, соціальний або етнічний [153]. 

Європейська мовна спілка є найбільшою у світі платформою суспільних 

цінностей та об’єднує таких мовників Європи й світу: BBC (Велика Британія), 

ARD (Німеччина), ZDF (Німеччина), RAI (Італія), ORF (Німеччина), RTVE 

(Іспанія) тощо. Суспільні мовники (ТБ) Ісландії, Великої Британії, Швеції, 

Норвегії, Фінляндії, Німеччини, Польщі, Австрії, Італії є головним каналом 

мовників на внутрішньому ринку (за аудиторією 4+) [176]. 

Суспільне мовлення у країнах Європи та Америки стало звичним явищем 

ще у ХХ ст. У США громадське мовлення розпочало свій відлік як 

альтернатива комерційно-фінансовим медіа понад 50 років тому. Бюджет таких 

телеканалів наповнюється за рахунок федеральних грантів, внесків бізнесу, 

фондів та вищих навчальних закладів країни. Зовсім іншою була ситуація в 

країнах колишнього Радянського Союзу, і в Україні зокрема. Довгий час 

Україна немала жодного телеканалу, який би був незалежним від держави. 

Потім з’явилось комерційне телебачення. Проте дискусії щодо створення 

моделі суспільного телерадіомовлення в Україні тривали не один рік. Однією з 

причин є відсутність свободи слова на теренах колишнього СРСР протягом 

довгого періоду [145]. 

У 2015 р. ЄС закликало українське керівництво підтримати законопроект 

про суспільне мовлення. Д. Стулік, прес-аташе представництва ЄС в Україні, 

зазначив, що одним зі стовпів демократичного суспільства є суспільний 

мовник, який повинен протидіяти зловживанню політичною владою. 
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Громадське мовлення працює на інших засадах, ніж державне чи комерційне. 

Суспільне телебачення призначене: створювати інформаційні, розважальні й 

освітні програми для людей різного віку і різних соціальних груп, підвищувати 

рівень обізнаності населення, пропагувати високі етичні стандарти й громадські 

цінності, розвивати національні культурні традиції, уникати статевої, релігійної 

та расової дискримінації. Такий вид мовлення має дотримуватись певних 

правил: задоволення інтересів різних груп населення, розвиток національної 

культури, незалежність від політичних та бізнесових інтересів, універсальна 

географічна доступність [213]. 

Питання суспільного мовлення в Україні відкладалось роками, а обіцянки 

про його створення лунали ще з 1996 р. 19 березня 2015 р. Верховна Рада 

України таки ухвалила закон про створення Суспільного мовлення. На думку 

данського медіаексперта, співзасновника Європейської мовної спілки (EBU) 

Б. Еріксена, основним завданням новоствореного суспільного мовника – 

завоювання довіри українців. Для досягнення цього потрібно насамперед 

виробляти якісний новинний продукт, а вже потім думати про запуск 

розважальних та дитячих програм. Влітку 2014 р. до Б. Еріксена звернулися 

прем’єр-міністр України А. Яценюк та генеральний директор НТКУ З. Аласанія 

з проханням реформувати Перший національний на повноцінного суспільного 

мовника. Як показує досвід Данії, на сьогодні комерційні канали в цій країні 

майже відмовились від виробництва новин, оскільки дуже складно конкурувати 

із суспільними мовниками, які дуже добре виробляють новини. Тому сильний 

новинний контент – це те, що Україна може й повинна перейняти у Данії [213]. 

У 2013 р. в Україні розпочали мовлення чотири нові канали інтернет-

мовлення, які позиціонували себе представниками громадських медіа: 

«Hromadske.tv», «GromTV», «Спільнобачення» й «Еспрессо-ТВ» Популярність 

цих онлайн-ресурсів засвідчували численні перегляди на YouTube [145]. 

Хоча канали громадського ТБ позиціонують себе незалежними, проте до 

кінця не відомі джерела їх фінансування. Отже, на скільки вони є прозорими та 

незалежними оцінювати поки що складно, а от їх популярність засвідчують 
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мільйонні перегляди. Абонентська плата із вищезазначених проектів є лише у 

«Спільнобачення». Кожен абонент сайта, щоб отримати повний доступ до 

інформації, має внести одну гривню на день. Після внесення коштів користувач 

має доступ до розширеного аналітичного розділу та до архівів. Такий проект 

ставив за мету до кінця 2014 р. охопити аудиторію, яка налічуватиме близько 1 

млн. осіб, серед яких 70 тис. стануть абонентами телеканалу. Згідно з планами 

каналу, членами проекту можуть стати ті, хто готовий щорічно платити 20 тис. 

грн. Це означає, що абонент, який сплатив цю суму, автоматично стає 

партнером проекту та отримує право голосу на Конгресі, а також доступ до 

фінансової звітності. Станом на січень 2014 р. телеканал набрав лише 20 осіб, 

які заплатили 20 тис. грн. На чому зароблятимуть подібні канали – теж 

залишається під знаком питання. Одним із шляхів вирішення фінансового 

аспекту може стати продаж контенту ефірним каналам. GromTV – перший 

громадський канал, чиї програми транслює в ефірі львівський канал Zik, 

присутній у кабельній мережі України. Zik транслює сюжети-розслідування 

виробництва GromTV. Контент Hromadske.tv і «Eспресо TV» також 

використовували канал Zik під час грудневих подій 2014 р. на Майдані. Ще 

один шлях заробітку – реклама.  

Голова ГО «Громадське телебачення» Н. Гуменюк, говорячи про роботу 

каналу, зазначає, що основою для функціонування телеканалу є якість. Якість 

забезпечити непросто, оскільки «Громадське телебачення» має три різні 

аудиторії: прямого ефіру, соціальних мереж і сайта, з якими треба працювати 

одночасно. Поєднання прямого ефіру із сайтом є стрижневим завданням для 

представників каналів суспільного мовлення. Це дозволяє уникнути питання 

первинності-вторинності, та визначення оптимального формату для аудиторії. 

Аудиторії соцмереж, сайта та ефіру повинні пересвідчитись і бути впевненими, 

що репортажі, новини в ефірі та на сайті громадського мовлення є золотим 

стандартом якості. Довіру здобувають саме шляхом перевіреної та правдивої 

інформації,  актуальних новин і репортажів [49]. 
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Офіційною датою народження Суспільного мовлення в Україні вважають 

7 квітня 2015 р. – підписання день Президентом України Закону «Про внесення 

змін до Закону України “Про Суспільне телебачення і радіомовлення 

України”». Першим каналом Суспільного мовлення став Перший національний 

телеканал [145].  

У 2015 р. консалтингова компанія Pro.mova провела дослідження для 

телеканалу UA:Перший. До опитування було залучено і звичайних людей, і 

експертів, які аналізували медіа з професійної точки зору. 42% аудиторії вважає 

джерелом найправдивішої інформації телебачення і найчастіше переглядають 

новинний та аналітичний контент [191]. 

Оскільки сучасній людині шкода витрачати свій час на перегляд новин 

протягом години, то VOD (video on demand – відео за запитом) – це 

оптимальний варіант для перегляду інформаційних програм. Сайти каналів 

суспільного мовлення – це такі майданчики, де люди можуть обмінюватися 

думками, висловлювати свої позиції та погляди [145]. 

На думку З. Аласанія2, суспільне телебачення – це не державна компанія, 

яка контролюється Міністерством фінансів, урядом і Прем’єр-міністром, а 

незалежний орган, який повинен мати свою систему управління. Наступним 

етапом розвитку та функціонування українського суспільного мовника стало 

формування Наглядової ради об’єднаної Національної суспільної 

телерадіокомпанії України. Наглядова рада необхідна для усунення будь-яких 

ризиків політичного чи фінансового впливу. Нині суспільне телебачення 

України обмежене можливостями у технічному оснащенні, фінансовому 

забезпеченні та кадровому складі. Конкурувати з комерційними каналами за 

таких умов майже неможливо. За відсутності значних коштів виробляти 

високого ґатунку розважальні програми, талант-шоу та трансляції спортивних 

подій стає недосяжним. Тому створення інформаційних програм та висвітлення 

поточних подій є пріоритетом у роботі суспільних мовників. Український 

                                                           
2 Зураб Аласанія – з 25.03.2014 по 01.11.2016 р. – генеральний директор Національної телекомпанії України. З 
10.04.2017 р. – Голова правління Національної суспільної телерадіокомпанії України. 
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суспільний мовник разом із регіональними каналами має можливість робити 

спільно новини. Результатом такої співпраці є контент, який цікавить глядачів з 

усіх регіонів України. На сьогодні своєрідною дискусійною платформою для 

відображення різноманіття думок й поглядів є Суспільне телебачення України, 

яке ілюструє досить доступно й цікаво події в країні та у світі, а тим самим дає 

аудиторії змогу самостійно розставляти акценти [145]. 

У країнах Європи головним джерелом новин для громадян є суспільні 

канали. Так, «вечірні випуски новин ВВС дивляться 73% представників 

національних меншин. Серед глядацької аудиторії суспільних мовників 

Британії 75% складають малоосвічені мешканці, 69% з яких віддають перевагу 

новинам саме на ВВС», а «новини на шведському суспільному телеканалі SVT 

складають 34% порівняно з 10% комерційних мовників» [8].  

На відміну від європейський реалій, комерційні канали в Україні 

безкоштовні для аудиторії. Адже для приватних власників українських 

телеканалів їхні медіа, головним чином, є засобом політичного й 

інформаційного впливу. В Україні нині є кілька медіахолдингів, що належать 

бізнесменам і політикам: «StarLightMedia» у власності В. Пінчука, 

«InterMediaGroup» – Д. Фірташа, «MediaGroupUkraine» – Р. Ахметова, «1+1 

Media» – І. Коломойського. Власником інформаційного телеканалу «5 канал» є 

колишній Президент України П. Порошенко, канал News One належить 

депутату Верховної ради Є. Мураєву, одним з власників каналу «24» є дружина 

мера Львова А. Садового. 

Конкуренція між комерційним телебаченням та суспільним сприяла тому, 

що вітчизняне телебачення розвивається, трансформується, набуває нових 

форм передачі інформації, намагається грамотно просувати свій бренд. Кожен 

телеканал, що функціонує на українському медіаринку, має власні особливості 

телевізійного продукту, пропаговані цінності та переваги, інформаційне 

наповнення та цільову аудиторію. 

На світовому медійному ринку кожен канал позиціонує себе брендом, а 

його власні телепрограми також можуть позиціонувати себе окремими 

http://www.svt.se/
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брендами. Конкуренція та бренд взаємопов’язані поняття ринкових відносин, і 

в телеіндустрії так само. Директор німецької корпорації «SevenSenses» 

М. Шмідт говорить, що без конкуренції немає бренду [112]. Бренд – це 

насамперед якість. Якість інформаційного продукту, яку потрібно створити, а 

свого глядача шляхом цієї якості завоювати. 

На думку З. Фанбін та Х. Вонг, «бренд може стати основою вибору для 

багатьох глядачів, які ніколи не втомлюються дивитися певні канали та 

програми. Надання переваг окремим телевізійним продуктам, певною мірою 

залежить від бренду медіа. Навіть якщо ціна на них є вищою за інші. Таким 

чином, створення та розвиток бренду – це основне правило для телемовників, 

щоб досягти успіху в складній конкурентній ситуації» [239, с. 62]. 

З появою нових телеканалів та інформаційних програм конкуренція 

загострюється й диктує нові умови розвитку та функціонування. Щоб людина з 

пересічного глядача, який навмання обирає канал та програму, перетворилася 

на постійного споживача, телеканал має задовольняти його вимоги. 

Інформаційна програма, яка набула статусу бренду, впливає на стабільність 

аудиторії. 

Британська дослідниця К. Джонсон виділяє обов’язкові критерії для 

створення бренду програми. Серед них: довговічність, часте повторювання, 

функціонування на різних платформах. Інтернет є однією з умов існування 

будь-якого телеканалу, а особливо інформаційного. Сучасний глядач належить 

світовій мережі [251]. Українські телеканали також намагаються транслювати 

свій контент на різних відеоплатформах. 

У межах цього дослідження 20 травня 2017 року було проведене експерс-

опитування (на основі трьох запитань) шляхом формалізованої бесіди 100 осіб 

для з’ясування їх ставлення до бренду інформаційних телепрограм. 

Формалізована бесіда дозволила швидко згрупувати та проаналізувати 

одержану інформацію шляхом стандартизованої постановки питань та 

реєстрації відповідей. Вікова категорія формувалась із осіб віком від 18 до 

60+ [Додаток Г]. На запитання «Чи має значення бренд телеканалу у виборі 
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перегляду інформаційного випуску новин?» 70% опитаних відповіли, що бренд 

телеканалу та інформаційної програми є вирішальним у їх виборі. Вони 

довіряють телеканалам і програмам, що протягом тривалого часу завоювали їх 

довіру, демонструючи якісні, об’єктивні та правдиві новини. 30% респондентів 

взагалі ніколи про це не думали. На запитання «Який телеканал є брендом 

якісних новин?» 45 % відповіли, що телеканал «1+1» і програма новин «ТСН» є 

брендом якісних, достовірних та цікавих новин. Ще 25% надали перевагу 

телеканалу «СТБ» і програмі «Вікна-Новини». Решта 30% назвали 

інформаційні телеканали, серед яких «112 Україна», «канал 24», «5 канал». 

Жоден з опитаних не назвав телеканал UA:Перший. Тобто для 100 респондентів 

брендом якості та об’єктивності інформаційних випусків новин є комерційні 

телеканали. На останнє запитання «Що для вас є бренд якісних новин?» 

близько 50% не змогли дати чітку відповідь, решта 50% розділилась між 

такими відповідями як «достовірність, об’єктивність, прозорість, чесність» та 

«підлаштування телебачення під інтернет-аудиторію, дистрибуція новинних 

програм на різних прлатформах, можливість вибудовувати двосторонній 

зв’язок між виробником новин та споживачем». Така різноманітність 

відповідей на це запитання пояснює сприйняття та розуміння  поняття «бренд» 

різними віковими категоріями. Так для людей віком 50-60 + було досить 

складно чітко відповісти на це питання, оскільки більшість з них ніколи навіть 

не замислювались над брендом інформаційних програм, вікова категорія 35-40+  

оцінюють бренд якісних новин за такими критеріями як «чесніть-

достовірність», молода аудиторія 18 + дає більш розлогу відповідь, в якій бренд 

якісних новин пов’язують із новітніми технологіями у виробництві [Додаток 

Г2]. 

Отже, як бачимо бренд телекналу має вагоме значення для споживача 

телевізійного контенту, і довіра глядача базується на якісних та достовірних 

новинах. Більшість опитуваних назвали новинні прогарми  таких телеканалів як 

«1+1», «СТБ», «112 Україна», «канал 24», «5 канал», що являють  бренд якісних 

новин для них. 
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Телеканал чи інформаційна програма мають свої особливості, що 

відрізняють їх з-поміж решти. Власники телеканалів, особи, відповідальні за 

створення бренду чи іміджу, мають вирішити, якими будуть ці особливості та 

які телевізійні технології будуть залучені: назва програми/телеканалу, 

кольорова гамма, ведучі, інформаційне наповнення, спрямованість і 

різноманітність контенту, жанрова палітра тощо. 

Бути конкурентоспроможним на медійному ринку означає не лише 

виробляти якісний продукт, а й розумітися у сфері бренд-менеджменту. 

Телевізійна індустрія в останні роки розвивається за законами брендингу. 

Телевізійники, які мають глибокі знання в управлінні медіабрендом, можуть 

залучати нових глядачів, підвищувати лояльність аудиторії та давати відсіч 

конкурентним атакам. 

Американські дослідники У. МакДоуел та А. Баттен у своїй книзі 

«Брендинг телебачення. Принципи та практика» називають три головні 

тенденції, що вплинули на запровадження бренд-менеджменту в систему 

управління телеорганізацією. Першою тенденцією є різке зростання 

конкуренції. Кабельне, супутникове та інтернет-мовлення захоплюють 

відеоринок, збільшуючи кількість різноманітних каналів. Друга тенденція 

пов’язана з конвергенцією ЗМІ, коли телебачення, газети, журнали, радіо 

можуть бути представлені на різних медіаплатформах. Третьою тенденцією 

автори називають зміни структури власності, коли демократизація права на 

володіння телевізійним каналом привела до корпоративних викупів, злиттів, 

партнерства й стратегічних альянсів [257, с. 9–10]. 

Директор компанії SevenSenses (Німеччина) М. Шмідт зазначає, що 

конкуренція породжує бренди. На його думку, телевізійні бренди мають 

особливості. Наприклад, для телебачення характерно під одним телевізійним 

брендом об’єднувати кілька телевізійних програм. А тому телевізійний бренд є 

своєрідною парасолькою для кількох різних медійних продуктів. Шмідт радить 

телевізійникам випускати лише сильні та якісні програми і не намагатися 

шахраювати з глядачем, а бути єдиним обличчям, яке глядач зможе відшукати у 
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натовпі, поєднувати ефірний, позаефірний, онлайн промоушн та будь-які інші 

засоби, які є у розпорядженні, застосовувати інтегрований маркетинг [219]. 

Наявність медіабренду означає не лише бути ідентифікованим, а й мати 

змогу отримувати та утримувати свого глядача, який буде рекомендувати канал 

іншим. Конкуренція за свого глядача між каналами змушує просувати свій 

інформаційний продукт на різні платформи, навіть якщо вони не досить 

потужні та популярні. Українські телеканали вчасно відреагували на стрімке 

зменшення традиційного перегляду телебачення і на зростання онлайн-відео, а 

тому поширюють свої інформаційні програми на різних платформах, де глядач 

може переглянути відео за запитом. 

Інформаційна програма на кожному телеканалі посідає провідне місце, а 

її якісне наповнення є одним з вагомих факторів, який впливає на рейтинги 

каналу та на його імідж. Оскільки телебачення за останні роки суттєво 

змінилось, інформаційний складник також зазнав певних змін. Серед них – 

значне збільшення інформаційних випусків новин за добу та за тиждень, 

дифузія жанрів, коли інформаційна програма набуває рис аналітичності чи 

публіцистичності, наявність авторського «я» у таких програмах, використання 

мультимедійних інструментів.  

Інформаційні програми державного телебачення мають меншу кількість 

переглядів, аніж приватні. Про це свідчать результати дослідження 

Індустріального Телевізійного Комітету (ІТК), який вивчає телевізійну 

аудиторію щоденних випусків новин у слоті 18:00-23:00. Аналізуючи 

аудиторію віком від 4 років і старше на всій території України, ІТК показує такі 

результати (див. табл. 2.1). 
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Таблиця 2.1. 

Результати дослідження ІТК щодо перегляду щоденних випусків 

новин у слоті 18:00-23:00 за 2014–2016 рр. [181] 

 
Канал Назва Дата Тривалість 4+ (Україна) 

1+1 ТСН 30.09.2016 00.44.54 16,13 

Інтер Подробиці 30.09.2016 00.43.13 14,70 

СТБ Вікна-Новини 30.09.2016 00.38.02 10,09 

КаналУкраїна Події 30.09.2016 00.46.27 8,49 

ICTV Факти 30.09.2016 00.21.52 7, 61 

Канал 112 Новини 112 30.09.2016 00.15.59 1, 24 

Канал 112 Новини 112 30.09.2016 00.21.03 0, 96 

Канал 24 Новини 30.09.2016 00.08.27 0, 87 

UA:Перший 

 

Новини 30.09.2016 00.26.47 0, 63 

1+1 ТСН 30.09.2014 01.01.12 18,12 

Інтер  Подробиці 30.09.2014 00.51.07 15,81 

КаналУкраїна Події 30.09.2014 00.41.37 12,31 

ICTV Факти 30.09.2014 00.35.17 10,05 

СТБ Вікна-Новини 30.09.2014 00.34.35 9,30 

Новий канал Репортер 30.09.2014 00.05.19 4,04 

Перший національний Новини 30.09.2014 00.24.52 3,97 

5 канал Час новин 30.09.2014 00.08.17 1,89 

5 канал Час: Підсумки дня 30.09.2014 00.22.01 1, 81 

 

1+1 ТСН 05.10.2016 00:59:58 15,86 

Інтер  Подробиці 05.10.2016 00:50:44 11,89 

СТБ Вікна-Новини 05.10.2016 00.34.34 9, 71 

КаналУкраїна Події 05.10.2016 00:45:50 9,29 

ICTV Факти 05.10.2016 00:27:12 8,71 

Канал 112 Новини 112 05.10.2016 00:14:21 1, 36 

Канал 112 Новини 112 05.10.2016 00:25:51 1,21 

UA:Перший Новини 05.10.2016 00:25:11 0,69 

Eспресо TV 

 

Підсумки 05.10.2016 00:53:29 0,48 

1+1 ТСН 05.10.2015 00.55.38 15,25 

СТБ Вікна-Новини 05.10.2015 00.32.43 14,83 

Інтер Подробиці 05.10.2015 00.45.43 14,21 

КаналУкраїна Події 05.10.2015 00.42.22 12,96 

ICTV Факти 05.10.2015 00.19.49 9,13 

Канал 112 Новини 112 05.10.2015 00.19.27 1,52 

5 канал Час новин 05.10.2015 00.32.51 1,04 

UA:Перший Новини 05.10.2015 00.22.57 0,96 

 

5 канал 

 

Час: Підсумки дня 05.10.2015 00.28.18 0,87 
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Закінчення таблиці 2.1. 

Канал Назва Дата Тривалість 4+ (Україна) 

1+1 ТСН 01.11.2016 00.57.40 15,05 

Інтер  Новини 01.11.2016 00.24.54 12,42 

КаналУкраїна Події 01.11.2016 00.40.15 11,23 

ICTV Факти 01.11.2016 00.26.14 10,37 

СТБ Вікна-Новини 01.11.2016 00.36.35 8,19 

Канал 112 Новини 112 01.11.2016 00.15.51 1,55 

Канал 112 Новини 112 01.11.2016 00.26.54 1,43 

UA:Перший Новини 01.11.2016 00.25.54 1,04 

Eспресо TV 

 

Новини  01.11.2016 00.03.00 0,77 

1+1 ТСН 18.12.2014 00.46.37 16,81 

Інтер Новини 18.12.2014 00.20.58 16,01 

СТБ Вікна-Новини 18.12.2014 00.33.47 11,27 

ICTV Факти 18.12.2014 00.29.18 11,00 

Канал Україна Події 18.12.2014 00.48.58 10,92 

Новий канал Репортер 18.12.2014 00.04.57 3,64 

Перший національний Новини 18.12.2014 00.20.39 2,21 

5 канал Час новин 18.12.2014 00.42.59 1,85 

Канал 112 Новини №1 18.12.2014 00.20.35 0,88 

 

Телеканал «1+1» за період 2014–2016 рр. посідає перше місце з 

інформаційним випуском новин «ТСН». Інформаційні програми СТБ, Інтера, 

ICTV, каналу Україна не на багато відстають за кількістю переглядів від 

«ТСН». У 2015–2016 рр. набув популярності інформаційний канал «112», який 

з’явився в ефірі лише у листопаді 2013 р.  

Перший національний, який у 2014 р. був ще державним телеканалом, а у 

2016 р. набув статусу суспільного мовника, значно відстає від телеканалів, що 

перебувають у приватній власності. У 2014 р. Перший національний хоча й 

поступався комерційним каналам, проте мав більший відсоток переглядів, ніж 

за 2015–2016 рр. Якщо у 2014 р. показники були 3,97 та 2,21, то у 2015 р. та 

2016 р. вони зменшились до позначки 0,63; 0,69; 0, 96 та 1,04. Причиною втрати 

аудиторії може бути не визначена до кінця модель організації діяльності цього 

медіа. Тривалість інформаційних випусків новин менша, ніж у лідерів 

переглядів. 

Для порівняння можна розглянути тривалість інформаційних випусків 

новин на каналах «Інтер», «1+1», «СТБ» та «Перший національний». 
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Тривалість програми «Подробиці» на «Інтері» – (43.13; 51.07; 50.44; 45.43; 

24.54; 20.58), «ТСН» на «1+1» – (44.54; 59.58; 55.38; 57.40; 46.37), «Вікна-

Новини» на «СТБ» – (38.02; 34.35; 34.34; 32.43; 36.45; 33.47) та «Новини» 

Першого національного – (26.47; 20.39; 25.54; 22.57; 24.52; 25.11). 

«Перший національний» має меншу в півтора-два рази тривалість 

випусків, ніж комерційні мовники. Триваліші інформаційні випуски дають 

змогу наповнити випуск більшою кількістю повноцінних сюжетів і детальніше 

їх розглянути. Можна припустити, що для українського глядача це є однією з 

причин вибору мовника. Інформаційне телебачення України в середньому 

представляє 8 новинних випусків на день, а це означає, що глядач може 

обирати не лише канал, а й інформаційну програму, час і формат її перегляду. 

Під час перетворень у медійному полі змінюється і процес виробництва 

інформаційних програм на телебаченні. Телевізійники, готуючи випуски новин, 

заохочують до співпраці не лише професіоналів, а й учасників 

телекомунікаційного процесу, враховуючи інтереси та запити глядачів.  

Г. Лазутіна переконана, що розвиток журналістики прямо залежить від 

прогресу інформаційно-комунікаційних технологій. Але разом з тим 

журналістика поволі втрачає право називатися творчою діяльністю. Сучасна 

наука, що вивчає засоби масової інформації, залишає осторонь творчі аспекти 

журналістики, концентруючи увагу на комунікаційних аспектах. Це призводить 

до погіршення якості інформаційних продуктів, що їх пропонують ЗМІ 

суспільству [104, c. 23].  

Зміни в телевізійній журналістиці впливають на діяльність журналіста. 

Функціонування телевізійних технологій посприяло тому, що нині журналіст 

може одночасно виконувати функції ведучого, модератора ефіру чи 

інтерв’юера, автора сценарію, телерепортера, коментатора.  

Автори підручника «Телевізійна журналістика» слушно зауважують, що 

важливим для телевізійника є не лише технічні нюанси творчості, а й здібність 

до творення авторського журналістського матеріалу з авторською думкою, 
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залучення зображально-виражальних засобів телебачення, які впливають на 

точність та глибину авторських задумів [180, c. 117]. 

Дослідниця В. Гоян зазначає: «Теленовини – традиційна форма екранного 

твору, яка відповідає незмінним стандартам телеінформації. Інформаційний тип 

програми – це об’єкт телевізійного мовлення, який покликаний організовувати 

співбуття індивідуумів за допомогою телевізійної інформації. Серед 

особливостей інформаційного типу програм слід виділити регулярну частотність 

ефіру протягом доби або тижневого ефірного циклу, можливість виходу за рамки 

композиційної єдності – короткі випуски новин (зменшення стандартного 

хронометражу) або інформаційні програмні блоки (збільшення хронометражу), 

використання жанрів інформаційної публіцистики» [41, с. 81].  

Інформаційна програма поєднує форму та зміст інформативним та 

тематичним зв’язком, а його результатом є вербальне та візуальне сприймання 

окремого інформаційного продукту як елементу цілого [45, с. 5]. Як свідчать 

результати проведеного опитування українців, «74% опитаних дізнаються 

новини про події в Україні та світі з українських телеканалів» [157]. Новини 

сьогодні все частіше стають об’єктом дослідження, зокрема з погляду процесу 

їх підготовки [178], їх ролі у виборчих кампаніях [130] тощо. 

Для виробника телевізійних новинних програм важливо створювати 

конкурентоздатний інформаційний продукт, цікавий з погляду бізнесу та 

творчості. «Сучасна тележурналістика поєднує творчий ресурс з виробничою 

конкретикою, креативність з технологіями. Так авторська ідея матеріалізується 

в ефірі. Отже, тележурналістика – особливий творчо-виробничий процес, що 

ґрунтується на творчості, технологіях, ринковій доцільності… Телевізійна 

творчість в екранній комунікації урізноманітнює професійний вибір: журналіст 

може спробувати себе як телеведучий (модератор ефіру, презентер новин, 

автор-інтерв’юер), редактор (випусковий, літературний), сценарист, 

телерепортер, оглядач чи коментатор, зрештою, бути універсальним 

журналістом, поєднавши технологічно споріднені професії. В умовах 

поліпрофесійності, що стала однією з виразних тенденцій сучасного ефіру, 
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важливо залишатися індивідуальністю, мати творче «Я», уміти реалізувати свої 

ідеї та ініціативи» [43, с. 79]. 

Серед головних умов сучасної конкуренції між телеканалами є наявність 

веб-сайта та сторінок у соціальних медіа. Багато глядачів переглядають новинні 

програми або окремі сюжети з інформаційних випусків на «Twitter», 

«Facebook» та «YouTube». Технічні та функціональні можливості цих ресурсів 

дозволяють глядачеві зберігати веб-сторінку чи відео на власній сторінці, 

ділитися відео зі своїми друзями, коментувати переглянутий контент. 

Телеканали прагнуть залучити якомога ширшу аудиторію шляхом інтерактиву з 

глядачами в соціальних мережах. 

«Контент соціальних мереж прямо пов’язаний з контентом традиційних 

ЗМІ, а відмінність між ними полягає у формі подачі інформації, яка завдяки 

технологічним можливостям соціальних мереж, може отримувати вірусне 

розповсюдження. Так, соціальна мережа Facebook стала першою мережею, що 

інтегрується зі сторонніми сайтами, зокрема сайтами телеканалів, через соціальні 

плагіни, за допомогою яких користувач має змогу поставити на зовнішньому сайті 

“Подобається” (Like), “Поширити” (Share), “Коментувати” (Comment), а отже 

залишити коментар на зовнішньому сайті або відправити інформацію на свою 

сторінку в Facebook» [91, c. 644]. 

Сучасному глядачеві вже не цікаво просто переглядати черговий випуск 

новин, адже можна переключитись на більш цікавий сюжет, коментувати та 

зберігати певне відео на своїй сторінці в соціальних мережах. Виробники новин 

дають своїм глядачам можливість у соціальних медіа оцінювати переглянуті 

сюжети. Таким чином, телеканали, що функціонують на різних соціальних 

платформах, стали інтерактивним засобом комунікації.  

Як підкреслює О. Косенко, «першими почали використовувати 

функціональні можливості мережі “Facebook” та залучати через неї все більшу 

кількість глядачів західні телеканали, які створили офіційні сторінки. Коли 

користувач “Facebook” натискає на сторінці “Подобається”, вона автоматично 

потрапляє у поле його інтересів, розміщене у профілі, яке також бачать інші 
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користувачі мережі. На сторінках публікуються оновлення, які містять, як 

правило, анонси нових програм і прямих ефірів. Глядач має можливість 

переглянути сюжет з випуску новин, може прочитати стисле повідомлення про 

найголовніше у цьому відео» [91, c. 644]. 

Найширший вибір ресурсів для перегляду новин пропонують канали 

«СТБ» та «112 Україна». Найпопулярнішою соціальною мережею для більшості 

українських телеканалів є мережа «Facebook». Наприклад, програма «ТСН» 

телеканалу «1+1» має офіційну сторінку на Facebook, де глядач може вільно 

переглядати будь-який випуск, що виходив о 12:00, о 16:45 та о 19:30. Не всі 

інформаційні програми телеканалів «1+1», «UA:Перший», «СТБ», «5 канал», 

«NEWSONE», «112 Україна» та «канал 24» представлені в цій мережі.  

Проаналізувавши один тиждень інформаційних випусків, які 

представлені на «Facebook», ми з’ясували, що найактивніший перегляд 

припадає на дванадцяту годину дня, потім кількість переглядів то збільшується, 

то зменшується (залежно від дня тижня) між випусками, що виходять о 16:45 та 

о 19:30. Для порівняння візьмемо інформаційні випуски новин за 24–30 жовтня 

2016 р., що виходили о 12:00 та о 19:30. (див. табл. 2.2.) 

Таблиця 2.2. 

Кількість переглядів інформаційних випусків «ТСН», представлених 

на «Facebook» протягом тижня 2016 р. 

 
Дата Кількість переглядів випуск о 

12:00 

Кількість переглядів випуску о 

19:30 

24жовтня 19812 3319 

25жовтня 8290 5887 

26жовтня 7562 2593 

27жовтня 5134 3881 

28жовтня 6860 4013 

29жовтня  7118 

30жовтня  8303 

 

Порівнюючи денний та вечірній випуски новин, можна побачити, що 

перший лідирує з кількості переглядів. Можна припустити, що український 
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глядач є активним користувачем соціальних мереж саме вдень, а тому й 

кількість переглядів вдвоє, а інколи й втроє більша, порівняно з вечірнім часом. 

Кількість переглядів вечірнього випуску значно менша, а це може означати, що 

український глядач переглядає інформаційну програму ввечері по телевізору. 

Перегляди вечірнього випуску у вихідний день у два рази більші, ніж у будній. 

«5 канал» на «Facebook» має лише одну інформаційну програму «Час. 

Підсумки тижня». Як для каналу, що має погодинні випуски щодня, цього 

замало. Повноцінних випусків цієї програми в мережі немає. У розділі «Відео» 

можна знайти лише окремі хвилинні чи двохвилинні сюжети, причому не за 

кожний тиждень. 

Повноцінних випусків інформаційної програми «Вікна-новини» (СТБ) в 

соціальній мережі також немає. У розділі «Відео» можна переглянути лише 

окремі сюжети. Здавалося б, це набагато зручніше, ніж переглядати повний 

випуск чи перемотувати на той сюжет, що цікавить саме зараз. Але реальність 

така, що кількість переглядів таких сюжетів на «Facebook» дуже мала. Для 

прикладу, візьмемо кілька інформаційних сюжетів за 3 листопада 2016 р. (див. 

табл. 2.3) 

Таблиця 2.3. 

Кількість переглядів сюжетів «Вікна-новини» на «Facebook» 

за 3 листопада 2016 р. 

 
День Назва сюжету Кількість переглядів 

3 листопада «Забіг переможців» 155 

3 листопада «Балканське протистояння» 177 

3 листопада «Фронтове загострення» 127 

3 листопада «Американський вишкіл» 140 

3 листопада «Містер чи місіс» 179 

3 листопада «Звідки гроші, маєтки, літаки та коштовності» 159 

3 листопада «Раптова смерть клоуна дитинства» 154 

 

«UA:Перший», як і його колеги з «5 каналу» та «СТБ», інформаційні 

випуски подає у «Facebook» у вигляді окремих сюжетів, які в соціальній мережі 

вдалося знайти навіть не за кожен день та тиждень. 
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Інформаційні телеканали «NewsOne», «24 канал» та «112 Україна», які 

позиціонують себе як медіа, що доступні 24 години на добу, на «Facebook» не 

подають повноцінні випуски новин. На офіційній сторінці в мережі можуть 

з’являтися поодинокі відеосюжети або ж посилання на інформаційну програму. 

Можна зробити висновок, що вищезазначені медіа роблять більшу ставку на 

свої офіційні веб-версії, ніж на соціальні мережі. 

Соціальна мережа для телебачення є хорошим каналом просування свого 

відеоконтенту, адже кількість користувачів з кожним днем зростає, а вони 

можуть бути потенційною аудиторією для телеканалу.  

На відеохостингу «YouTube» у травні 2012 р. щохвилини 

завантажувалося близько 72 годин відеоматеріалів [272], Google+ (або Google 

Plus) – друга за величиною соціальна мережа в світі – налічує близько 359 млн. 

активних користувачів [267] серед 500 млн. зареєстрованих користувачів [244]. 

Нині не варто недооцінювати всю важливість соціальної мережі в діяльності та 

функціонуванні телевиробництва. Грамотне та уміле її використання у 

розповсюдженні інформаційних програм та залученні ширшої аудиторії може 

стати ключовим у питанні конкуренції між телеканалами.  

Репутація будь-якої телекомпанії будується на тримається на якості. Як 

тільки глядач переконається в тому, що мовець постачає якісний продукт, він 

буде повертатися до нього знову і знову. Якщо ж якість телепродукту буде 

гіршати, телеканал почне втрачати свою аудиторію. І тоді топ-менеджерам буде 

важко повернути глядача.  

Кожен канал повинен зайняти свою нішу і мати свої унікальні пропозиції. 

Для цього треба визначити й окреслити суттєві переваги телеканалу над 

іншими, а отже, і цінність каналу. Форма вираження цієї цінності – слоган – 

заява з описом переваг послуг телевиробника. Такі цінності створюють бренд 

телеканалу, зосереджують увагу глядача на винятковості та стимулюють 

впізнаваність бренду конкретного телеканалу [208]. 

Телеканал обирає девіз, який згодом стає цінністю бренду, а глядач 

виділятиме його серед інших. Представлені для аналізу вищезазначені 



92 
 

телеканали сформували для себе такі девізи (слогани): «1+1» – «Ти не один!»; 

«СТБ» – «Можливо все»; «5 канал» – «Новини народжуються тут»; 

«UA:Перший» – «Суспільне мовлення»; «112 Україна» – «Знай більше!»; «24 

канал» – «Тільки факти»; «NewsOne» – «Це про тебе» (раніше був слоган 

«Новини & reality»). 

До форм вираження цінностей інформаційної програми каналу належать: 

час мовлення (ранкові випуски, стислі випуски протягом дня, підсумкові 

вечірні випуски й тижневі), наявність прямого ефірного мовлення, 

телемарафони, медіапартнерство, мова мовлення та сурдопереклад, формати 

транслювання програми, канали розповсюдження інформаційного продукту. 

Телеканали «112 Україна», «24 канал», «NewsOne» та «5 канал» 

позиціонують себе суто інформаційними мовниками. А тому розгалужена 

мережа інформаційних програм у них лідирує на відміну від «1+1», «СТБ» та 

«UA:Перший». Проте щорічні рейтингові показники у відсотковій кількості 

переглядів показують, що «ТСН» каналу «1+1» все ще залишається лідером. 

Кожен з телеканалів має свою аудиторію, яку завойовує наявністю 

індивідуальної системи цінностей. Наприклад, для каналу «1+1» такими 

цінностями є система інформаційних продуктів – це «ТСН», «ТСН Тиждень», 

«ТСН Особливе» та «Українські сенсації». Щобудня в ефірі з’являються до 8 

випусків «ТСН», основним з яких є вечірній, який виходить у прямому ефірі о 

19:30. Зайшовши на сайт телеканалу, в розділі «Випуски ТСН» можна знайти 

такі програми «ТСН 19:30», «ТСН 16:45», «ТСН Тиждень», «ТСН Ранок», 

«ТСН Ніч», «Профутбол», «ТСН з сурдоперекладом». Програма «ТСН» якісно 

представлена на «Facebook» та на «YouTube», а кілька років тому на Google 

Play з’явився офіційний додаток «ТСН».  

Від того часу світові та українські новини стали доступними завдяки 

появі застосунку «ТСН» на Android. 24 години на добу та 7 днів на тиждень 

український глядач може ознайомлюватися з найактуальнішими новинами, які 

супроводжуються фотоматеріалами та високоякісним відео. Для аудиторії 

телеканалу «1+1» це велика перевага, яка дозволяє їм швидко завантажувати на 
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смартфони та планшети найоперативнішу інформацію про події в України та 

світі. Додатки для гаджетів від Apple також існують. Телеканал, надаючи 

можливість зручного засобу доставки новин для користувача, створює серйозну 

конкуренцію своїм колегам. Адже мобільні носії у наш час стають чи не 

найосновнішими приладами для перегляду новин.  

Програма «Вікна-Новини» каналу «СТБ» виходить в ефір о 18:00 та о 

22:00 год. щодня, крім суботи та неділі. UA:ПЕРШИЙ має більшу кількість 

інформаційних випусків на день та інформаційних програм. Інформаційна 

програма «Новини» з’являється щобудня о 13:00, 18:40 та 21:00, а в суботу та 

неділю – о 21:00 та супроводжується сурдоперекладом. З понеділка по 

п’ятницю о 18:25 на каналі також виходить програма «Новини. Світ». 

Для «5 каналу» система інформаційних програм складається з 

щогодинних випусків «Час новин» (які можна переглянути також на 

«YouTube»), «Час. Підсумки дня» – щобудня о 20:00, «Час. Підсумки тижня» – 

щонеділі о 21:00, а також «Місцевий час» з понеділка по суботу о 18:10. 

Телеканал співпрацює з інформаційним агентством RegioNews та спільно 

транслюють у прямому ефірі в режимі реального часу прес-конференції з медіа-

холу ІА RegioNews. 

Приватний інформаційний канал «112 Україна» доступний для свого 

глядача 24 год. на добу, з них понад 18 год. – у прямому ефірі. Інформаційні 

програми ведуться українською та російською мовами. «112 Україна» 

присутній у базових пакетах кабельних операторів, здійснює цифрове та 

супутникове мовлення, має онлайн-трансляцію на сайті телеканалу, а також 

розповсюджує інформаційний продукт через «Facebook», «Twitter» та 

«YouTube». Щобудня програма «Новини 112» має в ефірі 19 випусків, у вихідні 

дні – 16. Телеканал має інформаційне партнерство з Європейським 

парламентом та власну студію «112 Європа» у Брюсселі. Перевагою «112 

Україна» є оперативність і прямі включення кореспондентів з місця подій. З 

2015 р. телеканал вийшов на міжнародний рівень, запустивши англійську 

версію свого сайта. 
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Наступним двомовним цілодобовим інформаційним каналом на території 

України є канал «NewsOne». До важливих переваг для глядача цього медіа є 

можливість переглядати трансляцію прямих ефірів інформаційних програм на 

веб-сайті каналу, на сторінці у «Facebook» та на «YouTube». Прямі ефіри можна 

не лише дивитися, а й слухати на сайті каналу.  

Щодня в ефір телеканалу новин «24 канал» виходить близько 13 випусків 

інформаційної програми «Випуск новин». Окрім цього, щодня з’являються 

інформаційні програми з елементами сатири «Вєсті.UA» та «Вєсті Кремля». На 

каналі присутній інформаційний контент, виготовлений іншими медійними 

організаціями. До таких програм належать «Лівий берег», «Слідство. Інфо», 

«Голос Америки». Аудиторія цього медіа може переглядати новини на 

мобільних носіях через мобільні додатки для ОС Android та iOS. 

Український суспільний телеканал UA:Перший у своєму арсеналі має 

такий набір інформаційних програм: «Новини» (найбільш рейтинговий 

телепроект цього каналу) – в ефірі з понеділка по п’ятницю о 13:00, 18:30 та 

21:00, а у суботу та неділю – о 21:00; «Новини. Світ» – з понеділка по п’ятницю 

о 18:15; «З перших вуст» – з понеділка по п’ятницю о 19:50. Команда 

журналістів оперативно, чесно, об’єктивно, збалансовано та неупереджено 

інформує глядача про події в Україні та світі. Стилістика випусків достатньо 

проста та зрозуміла для людей різних вікових та соціальних груп, які складають 

аудиторію каналу. Ексклюзивність інформаційного матеріалу забезпечують 

експерти, гості та прямий телезв’язок з різними куточками світу [145]. 

Інтернет-телеканал «Громадське ТБ» у своєму арсеналі має безліч 

цікавого контенту. Сильною стороною цього медіа є його робота в інтернеті. 

Команда каналу сповіщає про найважливіше дуже оперативно. Якщо глядач не 

бажає переглядати повністю 5-хвилинне відео за запитом, він може прочитати 

стислий огляд про ту чи іншу подію. «Громадське ТБ» прагне створювати 

комфортне споживання інформації аудиторією. Тому ті, хто не має можливості 

дивитися прямий ефір, можуть легко й швидко знайти будь-яке відео за 

запитом. Інші, кому дозволяє час, можуть дивитися трансляції в YouTube, 
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соцмережах або перебувати кілька годин поспіль у стрімі. Популярність цього 

каналу в соціальних мережах засвідчує цифра у понад півмільйона фоловерів у 

Facebook; у Twitter – більше 17 млн. переглядів на місяць, а в YouTube – 

близько 3 млн. За результатами опитування, більшість глядачів віддають 

перевагу перегляду записаного контенту, ніж прямому ефіру, а також 

текстовим версіям про події, які можна знайти під кожним відео. Для ефірного 

Громадського телебачення основною проблемою є те, що модерна та вдумлива 

аудиторія йде в інтернет, відмовляючись від ефірного телебачення [184].  

Суспільне мовлення лише завойовує свою аудиторію в Україні. Більшість 

пересічних українців переглядають переважно приватні телекнаали як джерело 

новин. Приватні мовники забезпечують своїх глядачів яскравим та скандальним 

контентом. Тут представникам громадського телебачення доволі важко 

конкурувати. Безумовно, громадське мовлення має бути синонімом слову 

«довіра». Але довіру аудиторії здобувають роками. Для досягнення довіри 

новини суспільного телебачення мають бути об’єктивні та незаангажовані. 

Завдяки чому маніпулювання інформацією, яке є на комерційних каналах, буде 

наочним і відштовхуватиме аудиторію. Суспільний мовник повинен стати 

медіаплатформою для тих новин, які навряд чи з’являться на комерційному 

телебаченні через бізнес-інтереси власників. Виконання цих завдань дозволить 

підняти рівень довіри аудиторії та завоювати першість. [145]. 

Попри досить скромну матеріальну базу суспільного мовника 

«UA:Перший», його команда намагається виробляти новини за високим 

стандартом. Кожен з комерційних каналів має вже свою історію і репутацію, які 

формувалися роками. Суспільний мовник «UA:Перший» з’явився нещодавно і у 

свідомості більшості українців асоціюється з державним телеканалом «Першим 

національним». Крім того, багато людей вважають, що суспільний він лише 

теоретично, а фактично належить владній верхівці. З часом суспільство звикне, 

що «UA:Перший» – не державне медіа, а незалежне від будь-якого впливу, а 

новинний контент каналу сприятиме завоюванню репутації достовірного та 

об’єктивного медіа на українських теренах. 
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Якщо аналізувати та порівнювати новинний контент суспільного мовника 

«UA:Перший» та провідних інформаційних загальнонаціональних телеканалів, 

то безумовна першість належить останнім. Причин цьому може бути кілька: 

широкий вибір інформаційних програм, більша кількість трансляцій новинних 

випусків протягом дня, активне функціонування на різних платформах, 

оперативність та форма подання новин на веб-сайтах каналів. 

У лютому 2016 р. до топ-10 рейтингу загальнонаціональних та до топ-7 

рейтингу інформаційних телеканалів суспільний мовник не потрапив. Серед 

лідерів інформаційних мовників – «112 Україна», «5 канал», «NewsOne», 

«Eспресо TV», «24 канал», «UBR», «Уніан» [2]. 

Якісна інформаційна програма та розгалужена система її трансляції є 

основою престижу каналу. Кожен із вищезазначених українських телеканалів 

пропонує своєму глядачеві чи не щогодинні інформаційні випуски, на відміну 

від «UA:Перший». Наприклад, «5 канал» забезпечує свою аудиторію 

програмою «Час новин», що виходить в ефір щогодини та щодня, також 

щобудня о 20:00 виходить програма «Час. Підсумки дня», а щонеділі о 21:00 

«Час. Підсумки тижня». Крім цього, з понеділка по суботу о 18:10 виходить 

інформаційна програма «Місцевий час», щобудня о 21:25 інформаційна 

передача про актуальні та значущі події у бізнес-сфері «Бізнес час», а також 

щоденна програма «Время новостей» о 22:00 для російськомовного населення. 

Телеканали «112 Україна» та «24 канал» також забезпечують свого глядача 

щогодинними випусками новин: «Новини 112» та «Випуск новин». 

Суспільний мовник «UA:Перший» має дещо вужчу мережу 

інформаційних програм, до якої входять програма «Новини», яка виходить 

щобудня о 13:00, 18:40 та 21:00, а у вихідні дні о 21:00; «Новини. Світ» з 

понеділка по п’ятницю о 18:25 та щобудня – «Новини. Культура» о 19:00. 

Оскільки головними завданнями суспільного мовника є не лише 

інформування, а й просвіта та зацікавлення аудиторії, велика частка контенту 

«UA:Перший» припадає на програми інформаційно-аналітичні, публіцистичні, 

культурно-мистецькі та науково-просвітницькі [15].  
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Кожен з веб-сайтів телеканалів надає можливість переглядати прямі 

трансляції, що є безсумнівною перевагою інтернет-мовлення як телевізійної 

технології. З веб-сайтів каналів можна перейти на їх сторінки у соціальних 

мережах та відеоплатформах. «UA:Перший» представлений лише на Facebook, 

Twitter та YouTube. Телеканали «112 Україна», «5 канал», «NewsOne», 

«Eспресо TV» та «24 канал» мають свої сторінки у Facebook, Twitter, Instagram, 

YouTube, Google+, OK.ru, Google Play, iTunes Preview. Опція «Подобається» під 

відео, представлена на цих медійних платформах, дає користувачеві змогу 

поділитися своїми враженням від побаченого та прокоментувати.  

Поява новинного контенту на сайтах комерційних інформаційних каналів 

оперативніша, ніж на каналі суспільного мовлення. Глядач, який звик заходити 

на сайт того каналу, де новинна стрічка оновлюється майже щохвилини, вже не 

захоче шукати інформацію деінде.  

Структура сайта відіграє важливу роль у виборі того чи іншого медіа. 

Зручне та зрозуміле наповнення може залучити аудиторію різних вікових 

категорій. Успішне функціонування інтернет-версій медіа залежить від 

архітектури, навігації, дизайну. Веб-юзабіліті (зручність у використанні веб-

сайта) дуже важлива для пересічного глядача. Термін «юзабіліті» вперше 

використали в галузі макроекономіки у значенні рівня зручності предмета у 

використанні. Стосовно комп’ютерної техніки, можна сказати так: «концепція 

розробки, за якою відбувається створення інтерфейсів програмного 

забезпечення, що спрямоване на естетичну та психологічну зручність їх 

використання» [129, с. 18]. 

Мобільна версія теж має бути зручною у використанні, адже з кожним 

роком кількість відвідувачів мобільних версій збільшується. Користувач має 

витрачати мінімум зусиль, щоб швидко й плавно переходити до потрібного 

контенту. На веб-сайтах інформаційного та суспільного телебачення 

представлені: повноцінні програми, що супроводжуються стислим описом того, 

про що в них ідеться, а також відео хронометражі 1–2 хв., до яких також 

додаються стислі огляди. 
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Таке функціонування телебачення в мережі заощаджує час глядача. 

Поєднання відео з текстом є великою перевагою і для користувача, і для самого 

телеканалу. Звісно, немає стандартної поведінки користувача, що відвідує 

інтернет-сторінку телеканалу. Є частина аудиторії, яка спочатку 

ознайомлюється з текстом під відео чи програмою, а вже потім вирішує, чи 

варте воно перегляду. Інша частина спочатку дивиться відео. Поведінка може 

змінюватися залежно від сайта каналу та його інформаційного наповнення. 

Проте немає стовідсоткової гарантії, що хтось буде повністю переглядати відео. 

Аудиторія, яка обирає веб-сайт певного каналу, повинна знати, про що відео, 

хто є героєм, які люди з’являються в ньому. Тому назва сюжету має бути 

інформативною, стислою та повністю відповідати змісту. Статичне зображення, 

яке використовують для представлення відео, також повинне бути 

інформативним і якісним. 

На думку автора статті «Відео-юзабіліті» А. Шейд, великим недоліком 

відео є те, що воно змушує користувачів до послідовного перегляду програми, 

коли потрібно терпляче перетравлювати зміст у тому порядку, в якому він 

представлений. Відео вимагає більше часу користувачів, ніж еквівалентний 

фрагмент тексту. Для будь-якого телеканалу, що існує в інтернеті, важливо 

мати необхідну інформацію у вигляді тексту, що дублює те чи інше відео [271]. 

Заходячи на веб-сторінку, користувач не повинен потрапляти відразу на 

відтворення відео або прямого ефіру. Адже це може збити з пантелику і 

завадити спокійно роздивитись контент на сторінці. Користувач повинен мати 

змогу самостійно контролювати те, що дивиться. А якщо відео відтворюється 

автоматично, це може відіграти негативну роль у подальшому відвідуванні 

сайта. Щоб глядач не відволікався від головної інформації, будь-який рух на 

сторінці повинен бути виправданим. Панель з функціями перегляду відео, 

відключення звуку чи паузи має бути легко доступною. Користувачі повинні 

мати можливість легко запускати, перезапускати чи зупиняти відео, а також 

відключати звук або відрегулювати гучність на сайті. 
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Отже, конкуренція між українськими інформаційними телемовцями 

змушує їх оперативніше подавати новини та ширше використовувати інтернет. 

Зростання ролі світової мережі в житті людей та технологічні інновації істотно 

вплинули на підхід до отримання інформації та її споживання. Все більше 

людей для перегляду телепрограм надають перевагу не телевізору, а 

комп’ютерам, смартфонам, планшетам та ноутбукам. Конкурентоспроможними 

телекомпаніями в таких умовах стануть ті, хто тісніше взаємодіятиме зі 

світовою мережею. Телеканали, які будуть подавати в ефір по два випуски 

новин на день, не дуже оперативно оновлювати інформацію на 

відеоплатформах і в соціальних мережах, транслювати повні повтори випусків 

більше одного разу на день та уникати онлайн трансляцій у мережі навряд чи 

зможуть вижити. Швидкість надходження новин в ефір, численні прямі 

включення з місця подій, використання різних платформ і способів подачі 

інформаційного контенту є на сьогодні вирішальним в розширенні аудиторії. 

Швидкі й рушійні зміни телеіндустрії показують, що для глядача ХХІ ст. на 

перший план виходить контент, а не медіа, через яке він отримує інформацію. 

Пріоритет буде наданий тій програмі й тому контенту, які оперативно та зручно 

глядач зможе переглянути на будь-якій платформі та на будь-якому пристрої.  

Споживач прагне бути незалежним від традиційного перегляду та 

програмування телеефіру. Широкий вибір інформаційних програм, велика  

кількість трансляцій новинних випусків протягом дня, активне функціонування 

на різних платформах, зручність у використанні мобільної версії, оперативність 

та форма подання новин на веб-сайтах каналів є тими основними критеріями 

конкурентноспроможності, які дозволяють провідним інформаційним 

загальнонаціональним телекомпаніям тримати першість. 
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2.2. Тематика і жанрова характеристика українських телевізійних 

новин 

 

Кожен з етапів розвитку телебачення приносив нові зміни й 

трансформації. Новинний складник цього медіа за рахунок інформаційних 

технологій також зазнав певних видозмін і в жанрових моделях, і в форматах та 

формах подачі, а також у змістовому наповненні. Тематично-змістове 

наповнення новинних програм як ніщо інше показує реальне обличчя країни, її 

переживання й тривоги, перемоги й падіння.  

Українське телебачення пристосовується до нових реалій, умов існування 

та новітніх технологій. Нині кожен канал намагається експериментувати і з 

жанровою палітрою, і з формами подачі, форматами, різними додатками та 

соціальними платформами, вдосконалювати якість програм та оновлювати 

програмування. Телевиробники активно слідкують за тим, які формати краще 

сприймаються глядачем, в який період доби український глядач є 

найактивнішим споживачем медіапродукту, якими новинами найчастіше 

глядачі цікавляться, які гаджети для цього використовують, що є пріоритетом: 

потокове відео онлайн-телебачення чи відео за запитом. 

Зміст програм інформаційно-аналітичного типу мовлення передбачає 

аналіз актуальних питань зовнішньої та внутрішньої політики країни, 

суспільного та громадського життя, соціально-економічних проблем, а також 

подій у галузі науки, культури, спорту [42, с. 10]. Як наголошувала свого часу 

Л. Поліщук, інформаційні програми є дуже важливим компонентом суспільного 

життя країни, оскільки діяльність телебачення тісно пов’язана зі змінами й 

перетвореннями у суспільстві [138, с. 7].  

На важливість новинних програм в житті телеканалу вказував і В. Цвік: 

«Будь-яка телекомпанія, що розраховує на серйозний рейтинг, починає з новин 

та приділяє їм головну увагу. Новини не лише є більш або менш адекватним 

відображенням процесів, що відбуваються у суспільстві, а й настільки ж 

точним барометром того, що відбувається у телевізійному світі» [203, с. 69]. 
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Проте все ж таки долю телевізійних новин визначає глядач. Рейтингові 

показники новинних програм залежать від уподобань глядацької аудиторії та 

від поінформованості глядача. В сучасних умовах функціонування українського 

телебачення аналізувати, які теми та формати є найбільш затребуваними серед 

української аудиторії, стало простіше й дешевше. На допомогу приходить 

інструментарій соціальних платформ, на яких функціонує телеканал. Шляхом 

коментування, лайкограми, репостів український телевиробник може 

сформувати уявлення про потреби глядача. 

«Національна рада з питань телебачення і радіомовлення та рейтингове 

агентство Big Data Ua започаткували спільний проект, головною метою якого є 

створення щомісячних рейтингів українських та іноземних телеканалів за 

популярністю перегляду на ОТТ / IPTV-платформах» [127]. 

Цілодобовий онлайн-моніторинг 217,5 тис. домогосподарств (грудень 

2017 р.) показав, що найбільша кількість українських глядачів дивились 

телеканал «112 Україна» – 1,87%, «NewsOne» – 1,42%, «Еспресо TV» – 0,62%. 

До телеканалів з меншим відсотком належать: «24 канал», «ZIK», «Прямий», 

«5 канал», «News Network», «УНІАН», «РАДА», «CNN International», «ЧП 

Інфо», «Перший діловий», «Обоз TV», «Громадське ТБ», «CNBC». 

Середня кількість осіб, які дивилися розважально-інформаційні канали, 

складає 11,16% у телеканалу «1+1», 8,14% – «Україна», 8,12% – «ICTV», 5,92% 

– «Інтер», 2,08% – «НТН», 0,33% – «UA: Перший».  

Рейтингове агентство Big Data Ua також здійснило цілодобовий тижневий 

моніторинг розважально-інформаційних телеканалів за листопад-грудень 

2017 р. щодо висвітлення теми окупації Криму. Отже, на телеканалах «1+1», 

«ICTV», «Інтер», «UA:Перший», «НТН» та «Україна» найбільший відсоток 

хронометражу 44% (00:22:39) присвячено темі «Переслідування громадян 

України в Криму, політв’язні»; 40% хронометражу (00:20:36) присвячено темі 

«Поточна ситуація на території окупованого Криму»; 14% (00:06:55) присвячені 

питанню «Крим у контексті міжнародної політики»; лише 2% (00:00:50) – темі 

«Переселенці з Криму». Результати дослідження показують, що середня 
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тривалість репортажу про події, пов’язані з Кримом, складає 50 сек. і 0,1% 

середньої частки тижневого ефіру розважально-інформаційних телеканалів, 

присвяченого темі окупації Криму. Найбільша середня частка тижневого ефіру, 

який стосується питань півострова, припадає на телеканал «ICTV», а далі 

телеканали «1+1», «Інтер», «Україна», «UA:Перший», «НТН». 

До тем, які також ми моніторили в листопаді-грудні 2017 р., належать: 

«Висвітлення ситуації на сході України», «Тема української армії», 

«Висвітлення ситуації у Донецькій та Луганській областях», «Тема героїзації 

учасників бойових дій, ветеранів і волонтерів». 

Серед досліджуваних розважально-інформаційних телеканалів 

найактивніше тему української армії висвітлюють «Інтер», «UA:Перший» та 

«1+1». На телеканалі «НТН» за листопад-грудень 2017 р. цю тему взагалі не 

висвітлювали – показник складає 0%. 

Найактивніше висвітлюють події на сході України «ICTV», «1+1» та 

телеканал «Україна». «НТН» у зазначений період у своїх інформаційних 

програмах ні тему армії, ні тему подій на Донбасі не висвітлював. 

Висвітлення ситуації в Донецькій і Луганській областях в ефірі 

розважально-інформаційних телеканалів поділено на такі теми, кожна з яких 

має свою частку та хронометраж у годинах:  

- українська армія – 33% (07:21:21); 

- поточна ситуація на підконтрольних та тимчасово окупованих територіях 

– 21% (04:33:09); 

- героїзація учасників бойових дій, ветеранів і волонтерів – 13% (02:51:50); 

- українські політв’язні, полонені – 11% (02:25:10); 

- ситуація на Донбасі в контексті міжнародної політики – 7% (01:29:45); 

- переселенці з тимчасово окупованих територій – 5% (01:05:44); 

- цивільне життя ветеранів – 3% (00:43:02); 

- інформаційна безпека України – 3% (00:37:25); 

- стан і перспективи реінтеграції тимчасово окупованих територій – 2% 

(00:26:09); 
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- волонтерська діяльність – 1% (00:17:20); 

- антиукраїнська диверсійна діяльність – 1% (00:06: 36). 

Тему героїзації учасників бойових дій найчастіше висвітлюють канали 

«1+1», «ICTV», «Україна». Натомість телеканали «Інтер» та «НТН» у своїх 

ефірах за останні два місяці 2017 р. взагалі не висвітлюють це питання. 

Цю тему в своєму ефірі висвітлюють й інформаційні телеканали, 

найактивнішими серед яких за липень-серпень 2017 р. є «24 канал», «5 канал», 

«ZIK», «Еспресо TV», «112 Україна». Серед 10-ти інформаційних телеканалів 

вищезазначена тема не була представлена на 5-и: «Громадське телебачення», 

«ПравдаТУТ», «Прямий», «NewsNetwork» «NewsOne» [1]. 

Тематика зони АТО, війни та окупованих територій протягом останніх 

років чи не щодня в українському медіапросторі залишається найбільш 

рейтинговою. Це підтверджують і результати дослідження агентства Big Data 

Ua, і численні «лайки» та коментарі на веб-сайтах і соціальних платформах.  

Національна рада України з питань телебачення та радіомовлення назвала 

п’ять телеканалів – лідерів за висвітленням теми АТО у серпні-вересні 2017 р., 

зокрема: «Прямий», «Еспресо», «5 канал», «112 Україна» та «24 канал». 

Інформація на тему АТО подається у вигляді статистики втрат, кількості 

обстрілів, короткого репортажу з місця подій та невеликого інтерв’ю з 

військовими чи місцевими жителями. У темі висвітлення АТО нами визначено 

10 найпопулярніших підтем: «Українська армія» (22,6%), «Стан і перспективи 

реінтеграції ОРДЛО» (16,5%), «Життя прифронтових територій» (13,4%) і 

«АТО/ОРДЛО в контексті міжнародної політики» (12,1%). При цьому тема 

українських політв’язнів – лише 3,5%, реабілітації ветеранів АТО – 1,5% [77]. 

У кризовий період українські інформаційні телеканали мають оперативно 

та об’єктивно висвітлювати події на окупованих територіях, в анексованому 

Криму, а також теми діяльності наших військових, становища полонених та 

політв’язнів. Бажано, щоб інформаційні сюжети ґрунтувалися не лише на звітах 

Генштабу, високопосадовців чи експертів, а й на реальних сюжетах із зони 

АТО, з Криму, персональних історіях українських воїнів та ветеранів. Адже 
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телеканали несуть відповідальність перед глядачем за повноту подачі та 

збалансованість новинних випусків, а отже, мають інформувати громадськість 

не лише в режимі реального часу, а й у режимі цілодобових онлайн-трансляцій. 

У 2013 р. в Україні почали працювати три нових канали громадського 

мовлення: «Hromadske.tv», «GromTV», «Спільнобачення». Висвітлення ними 

подій на Майдані 2013–2014 рр. сприяли їх популярності, адже ще у перші 

місяці їх існування вони мали мільйонні перегляди.  

За рахунок краудфандингового забезпечення ці три телеканали, які з 

самого початку позиціонували себе як суспільного мовника, розпочали свою 

діяльність у складний для нашої країни період [147, с. 49]. Суспільний мовник у 

період кризи має особливо велику відповідальність за якість та масштаб 

інформаційного наповнення ефіру. 

У медіапросторі кризою вважають подію або низку подій, які 

перетворюють організацію або уряд держави на об’єкт пильної уваги ЗМІ та 

громадськості, тобто криза «пов’язана з порушенням соціальної стабільності, з 

перервою у функціонуванні певної соціальної системи» [183, с. 54]. Під час 

кризи основні функції ЗМІ – формування порядку денного, оперативне 

інформаційне забезпечення, маніпулювання і контроль громадської думки 

через формування стереотипного мислення [69].  

У межах дисертаційної роботи досліджено тематичну спрямованість, 

головні аспекти висвітлення, жанри подачі матеріалу, масштаб охоплення 

інформації, основні суб’єкти кожного сюжету. Обрано інформаційно-аналітичні 

програми трьох інтернет-телеканалів «Hromadske.tv», «GromTV», 

«Спільнобачення» за грудень 2014 р. – січень 2015 р. [147]. 

Тематична спрямованість відематеріалів представлена у табл. 2.4. 

Загальна кількість відеоматеріалів за визначений період на досліджених 

телеканалах така: 93 100 – «GromTV», 49 100 – «Спільнобачення», 39 100 – 

«Hromadske.tv». Як бачимо, найбільший відсоток належить політиці та 

питанню АТО. Найчастіше висвітлює тему АТО «GromTV» (55%), а політику – 
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«Hromadske.tv» (35%). Найменше уваги журналісти трьох інтернет-телеканалів 

приділяли економіці та культурі. 

Таблиця 2.4. 

Основна тематична спрямованість відеоматеріалів 

(грудень 2014 р. – січень 2015 р.) 

 
Тема сюжету Загальна кількість 

відеоматеріалів за 

визначений період 

Співвідношення стосовно 

інших тем (%) 

«Hromadske.tv» 
Всього 39100 

Політика 20 35 

Економіка 3 3 

Суспільство 5 12 

Культура 7 15 

АТО 6 35 

«GromTV» 
Всього 93100 

Політика 15 20 

Економіка 2 2 

Суспільство 6 20 

Культура 3 3 

АТО 67 55 

«Спільнобачення» 
Всього 49 100 

Політика 12 30 

Економіка 5 8 

Суспільство 10 15 

Культура 7 12 

АТО 15 35 

 

Отже, представлені в таблиці 2.4 результати показують, що тема війни на 

сході України займає основні позиції за кількістю відеоматеріалів на 

вищезгаданих телеканалах.  

Аналіз даних табл. 2.5 свідчить, що найбільша кількість відеоматеріалів 

представлена в інформаційному та політично-управлінському аспектах. 

Меншою мірою матеріали представлені у нормативно-правовому та 

економічному аспектах. На «Hromadske.tv» у відсотковому свівідношенні 

найбільша кількість матеріалів висвітлює інформаційний аспект – 35%, далі йде 

політично-управлінський – 30%, нормативно-правовий – 15% та економічний – 
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20%. Схожа картина й для «GromTV», у якого кількість матеріалів із 

інформаційним аспектом займає 37%, політично-управлінський – 35%, 

нормативно-правовий – 18% та економічний – 10%. У «Спільнобачення» 

інформаційний аспект має 40%, політично-управлінський – 37%, нормативно-

правовий – 13% та економічний – 10%.  

Таблиця 2.5. 

Тематичні аспекти 

 
Аспект теми Загальна кількість 

матеріалів за визначений 

період 

Співвідношення стосовно 

інших тем (%) 

«Hromadske.tv» 

Інформаційний 20 35 

Політично-управлінський 10 30 

Нормативно-правовий 4 15 

Економічний 5 20 

«GromTV» 

Інформаційний 35 37 

Політично-управлінський 30 35 

Нормативно-правовий 18 18 

Економічний 10 10 

«Спільнобачення» 

Інформаційний 19 40 

Політично-управлінський 15 37 

Нормативно-правовий 10 13 

Економічний 5 10 

 

Отже, інформаційний та політично-управлінський аспекти тем на 

«Hromadske.tv», «GromTV» та «Спільнобачення» займають лідируючі позиції у 

порвнянні із нормативно-правовим та економічним аспектами. 

Жанрова палітра подачі інформації на трьох досліджуваних телеканалах 

представлена відеосюжетом, оглядом подій, репортажем, журналістським 

розслідуванням та інтерв’ю (див. табл. 2.6). 

«Спільнобачення» та «Hromadske.tv» у відсотковому співвідношенні 

частіше інформують свого глядача у жанрах відеосюжету, репортажу та огляду 

подій. Телеканали часто транслюють онлайн-репортажі із зони АТО. Значний 

відсоток журналістських розслідувань представлений на «Hromadske.tv» (14%), 

тоді як на «Спільнобаченні» цього жанру немає. Жанр інтерв’ю не користується 
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значною популярністю на телеканалах, окрім «Hromadske.tv» (9%), де до студії 

запрошують для обговорення актуальних тем представників влади та 

громадських організацій. Інколи журналісти телеканалу ведуть діалог із 

діячами культури на політичні та суспільно значущі теми. 

Таблиця 2.6. 

Жанрова специфіка подачі інформації 
Тележанр Загальна кількість 

матеріалів за визначений 

час 

Співвідношення стосовно 

інших жанрів (%) 

«Hromadske.tv» 
Відеосюжет 8 25 

Огляд події 7 18 

Журналістське 

розслідування 

9 14 

Репортаж 9 34 

Інтерв’ю  6 9 

«GromTV» 

Відеосюжет 44 46 

Огляд події 16 17 

Журналістське 

розслідування 

6 7 

Репортаж 25 28 

Інтерв’ю 2 2 

«Спільнобачення» 

Відеосюжет 30 50 

Огляд події 15 43 

Журналістське 

розслідування 

0 0 

Репортаж 3 6 

Інтерв’ю 1 1 

 

Отже, як бачимо, такі жанри як репортаж, відеосюжет та огляд подій є 

найпопулярнішими на телеканалах «Hromadske.tv», «GromTV», 

«Спільнобачення». У той час як матеріали в жанрах інтерв’ю та журналістське 

розслідування подають дещо рідше. Хоча для порівнянняя репортаж на 

«Hromadske.tv» та «GromTV» у відсотковому співвідношенні мають 34% та 

28%, а на «Спільнобачення» лише 6%.  

Підрахунки критерію масштабу інформації показали (див. табл. 2.7), що 

найбільше краудфадингові телеканали висвітлюють новини 

загальнонаціонального масштабу. «Hromadske.tv» має наступні показники: 
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загальнонаціональний масштаб – 60%, Київ – 25%, світ – 15%. Для «GromTV» 

масштаб охоплення загальнонаціонального рівня сягає 62%, міста Києва – 28% 

та світу – 10%. «Спільнобачення» теж не відстає від своїх колег у цьому 

питанні, так як загальнонаціональний масштаб висвітлення інформації має 46%, 

місто Київ – 44% та світ –10%. 

Таблиця 2.7. 

Масштаб висвітлення інформації 

 
Масштаб охоплення Загальна кількість 

матеріалів за визначений 

період 

Співвідношення (%) 

«Hromadske.tv» 

Україна 25 60 

Київ 9 25 

Світ 5 15 

«GromTV» 

Україна 56 62 

Київ 27 28 

Світ 10 10 

«Спільнобачення» 

Україна 26 46 

Київ 18 44 

Світ 5 10 

 

Отже, телеканали вісвітлюють найбільше загальнонаціональний масштаб: 

«Hromadske.tv» – 60%, «Спільнобачення» – 46% і «GromTV» – 62%. Найменша 

кількість матеріалів присвячена подіям у світі (10–15%), а події Києва 

наймасштабніше висвітлює «Спільнобачення» (44%). 

Краудфандингові телеканали України найбільшу увагу нині звертають 

саме на військові та політичні події в Україні. Саме політична спрямованість 

сюжетів за кількістю переглядів найбільше цікавить аудиторію цих інтернет-

телеканалів. Велика кількість матеріалів мають загальнонаціональний або 

регіональний масштаб висвітлення інформації у жанрі репортаж (з місця подій), 

журналістське розслідування, огляд події. Проведений аналіз відеоматеріалу 

краудфандингових телеканалів показав вузькість тематичної спрямованості та 

відсутність жанрового різноманіття [147]. 
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Тема АТО на сьогодні є не лише актуальною, а й вигідною для ЗМІ. 

Особливо, коли вона подана у різних жанрах та у різних форматах. Адже як 

показують дослідження, аудиторія активно переглядає та реагує на такі 

відеоматеріали. У 2017 р. лідерами за висвітленнями теми АТО стали 

телеканали «Прямий», «Еспресо TV», «5 канал», «112 Україна» та «24 канал» 

[126]. 

Тематика війни й подій на Сході так чи інакше присутня у заявах 

політиків, міжнародних експертів, у релізах від Міністерства оборони. За 

даними ІМІ, ситуації на сході України присвячено приблизно 7–9% від 

загальної кількості новин на сайтах провідних українських інтернет-ЗМІ. Це 

означає, що кожна 10-а новина присвячена темі АТО [37]. 

Аналіз основних суб’єкт відеоматеріалу показав (див. табл. 2.8), що 

представники політичних партій, громадських організацій найчастіше 

фігурують у відеоматеріалах: для «Hromadske.tv» – це 35%, для   «GromTV»  – 

це 35%, а для  «Спільнобачення» – 30%.  

Далі у відсотковому співвідношенні  йдуть громадяни України та 

військові. Такі суб’єкти як Президент, пенсіонери, школярі, студенти, 

представники культури та релігійні діячі з’являються у відеоматеріаліх значно 

рідше. Для «Hromadske.tv» найменший відсоток належить школярам, студентам 

– 4%, пенсіонерам – 3% та релігійним діячам – 1%. Для «GromTV» ситуація 

тотожна: пенсіонери – 3%, школярі,студенти – 2% та релігійні діячі – 1%. На 

«Спільнобаченні» найрідше з’являється Президент –3%, школярі, студенти – 

2%, релігійні діячі – 2%. 

Отже, результати, наведені у табл. 2.8, свідчать про те, що більшість 

суспільних груп мало представлені у відеоматеріалах. Найчастіше телеканали 

висвітлюють політичних та громадських діячів, військових та пересічних 

громадян України. Найрідше фігурують такі суб’єкти як Президент країни, 

релігійні діячі, пенсіонери, школярі, студенти та діячі культури. 

Таблиця 2.8. 

Основний суб’єкт відеоматеріалу 
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Суб’єкт  Загальна кількість 

матеріалів за визначений 

період 

Співвідношення стосовно 

інших суб’єктів 

«Hromadske.tv» 

Представники політичних 

партій, громадських 

організацій 

10 35 

Президент  2 5 

Громадяни України 8 20 

Експерти 3 8 

Військові  9 18 

Пенсіонери 1 3 

Школярі, студенти 2 4 

Представники культури  3 6 

Релігійні діячі 1 1 

«GromTV» 

Представники політичних 

партій, громадських 

організацій 

33 35 

Президент 4 5 

Громадяни України 14 14 

Експерти 5 6 

Військові 27 30 

Пенсіонери 3 3 

Школярі, студенти 2 2 

Представники культури 4 4 

Релігійні діячі 1 1 

«Спільнобачення» 

Представники політичних 

партій, громадських 

організацій 

13 30 

Президент 2 3 

Громадяни України 10 24 

Експерти 4 7 

Військові 13 23 

Пенсіонери 2 4 

Школярі, студенти 1 2 

Представник культури 3 4 

Релігійні діячі 1 2 

 

 

Тематична та змістовна насиченість новин, їхня зображально-текстова 

напруженість і ненапруженість прямо залежать від суспільно-політичної 
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ситуації в області, Україні та світі. Як зазначає П. Дворянин, «цінності 

працівників телебачення не завжди, навіть часто не збігаються із 90 

суспільними, всеукраїнськими цінностями і мораллю. Тележурналісти можуть 

свідомо чи мимоволі надавати більшого значення одним фактам, подіям, 

явищам і знижувати значення інших, навіть суспільно важливих» [52, с. 89–90]. 

У межах цього дослідження для аналізу випусків новин в інтернеті 

обрано контент телеканалів «112 Україна» та «Hromadske.ua» у період з 8 по 

14 січня 2018 р. Оцінюючи випуски новинних програм цих двох телеканалів, 

варто зважати на відмінності подачі матеріалу на веб-сайті, YouTube та 

Facebook, а також треба брати до уваги кількість переглядів, лайків та 

коментарів до відео з певної теми. Так, на YouTubе телеканал «112 Україна» 

має 113,770 тис. підписників, а на Facebook 166,433 тис.; «Hromadske.ua» – 

326,464 тис. користувачів на YouTubе та 614,698 тис. осіб на Facebook.  

Слід зазначити, що технологічні опції веб-сайту телеканалу 

«112 Україна» роблять його достатньо функціональним та зручним у 

використанні інтернет-користувачами. На сайті є розділ «Архів», де кожен, хто 

бажає може знайти сюжет за запитом (on demand), може скористатися 

пошуковою системою у цьому розділі. Навіть якщо новина була актуальна 

кілька місяців тому, а користувач знає приблизну дату, коли ця новина 

з’явилася у ЗМІ, він може дуже швидко її знайти. Праворуч від розділу «Архів» 

є пошукова система, яка містить такий набір пошукових запитів: за часом, за 

категорією, за тегами, за типом публікації. За часом обрано період 8–14 січня 

2018 р. За категорією обираємо всі наявні новини, до яких належать: головні 

новини, політика, економіка, суспільство, світ, НП, Київ, спорт, заходи. З тегів, 

які пропонує пошуковий набір, також обираємо всі наявні, а це #кір, 

#Олімпіада-2018, #допоможи, #БлизькийСхідНа112. За типом публікації 

обираємо тільки відео. До решти належать тільки фото, тільки статті, тільки 

думки, тільки інтерв’ю, вся аналітика. 

Отже, з 8 по 14 січня 2018 р. на сайті телеканалу «112 Україна» в розділі 

«Архів» за обраними категоріями у пошуковій системі є 113 новинних 
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випусків; 5 інформаційних програм «112 хвилин»; 32 відеоматеріали про 

надзвичайні ситуації (резонансні злочини, ДТП, катастрофи, теракти та ін.); 38 

відеоматеріалів на суспільні теми (події у суспільних сферах: правоохорони, 

освіти, охорони здоров’я та ін.); 67 відео про надзвичайні події та події 

політичного й соціального життя у світі; 219 відеосюжетів, інтерв’ю та 

інформаційних програм, що стосуються політичного життя нашої країни та 

питань реформ; 14 відеоматеріалів, присвячених вбивству правозахисниці 

Ноздровської; актуальним було в зазначений період висвітлення проблеми кору 

в Україні – 11 відеосюжетів; питання НАТО та ЄС було висвітлено у 8 

відеоматеріалах; 8 – присвячено звільненню з полону бойовиків полоненого 

Козловського; питанню АТО та ситуації на Донбасі присвячено 20 відео; Криму 

– 20; Економіці – 4; Спорту – 2. 

На сторінці каналу «112 Україна» в мережі Facebook за цей період є 

всього лише 14 відеоматеріалів, серед яких 2 присвячено розслідуванню 

вбивства правозахисниці Ноздровської, 2 – темі заручника Козловського, 7 – 

суспільним темам, 1 сюжет присвячений кору, 2 – політичним темам. Серед 14 

відеоматеріалів у соціальній мережі найбільший рейтинг має відеоматеріал, 

присвячений зростанню цін на пальне – 31 тис. переглядів та 153 репостів; 29 

тис. переглядів мають матеріли, присвячені забороні радянських фільмів на 

українському телебаченні. Найменшу кількість переглядів мають матеріали про 

кір в Україні та інтерв’ю полоненого Козловського про ситуацію на Донбасі – 

7,1 тис. та 6,2 тис. Заголовки відеоматеріалів у соціальній мережі подані 

російською мовою.  

На відеоплатформі Youtube новини каналу «112 Україна» можна знайти у 

порядку сортування, який має найпопулярніші відео; за датою сортування 

«спочатку старіші» та за датою сортування «спочатку новіші». Тут 

представлені всі ті відеоматераіли, що і на веб-сайті телеканалу, крім повних 

випусків новин. На YouTube можна переглянути окремі відеоматеріали, які 

були у новинних випусках. За даними моніторингу за період з 8 по 14 січня 

2018 р, найбільший резонанс серед глядачів та найбільшу кількість переглядів 
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мають відеоматеріали про вбивство правозахисниці Ноздровської та про 

звільнення заручника Козловського. Чималу кількість переглядів мають також 

інтерв’ю відомих політиків та громадських діячів, хронометраж яких у 

середньому від 25:53 хвилин до 43:52 хв. Кількість переглядів сягає 25 тис. 

Рейтинговими залишаються теми політичного життя нашої країни та питання 

реформ. Тема кору, яка мала значний резонанс у січні 2018 р., представлена 

відеоматеріалами на відеохостингу і має кількість переглядів від 676 до 2,5 тис. 

Цікавим є спостереження щодо відеосюжету, який представлений і на 

Youtube, і на Facebook з таким заголовком: «Эпидемии нет – жертвы есть. В 

Украине уже 200 заболевших корью, один ребенок умер». Кількість переглядів 

на Facebook сягнула 7,1 тис., а на відеохостингу переглядів було 2,5 тис. 

Найменшу кількість переглядів мають відеоматеріали про події у світі, про 

спорт та про суспільні теми. 

Отже, новинні матеріали широко представлені і на веб-сайті телеканалу, і 

на відеоплатформі Youtube. Єдиною відмінністю у подачі матеріалу на цих 

двох площинах є відсутність повних випусків новин на відеохостингу. Теми, які 

назбирали найбільшу кількість переглядів, – це вбивство правозахисниці 

Ноздровської, звільнення заручника Козловського, кір та питання політичного 

життя України. У соціальній мережі на Facebook новинний контент 

представлений мало, хоча кількість переглядів відеоматеріалів набагато більша, 

ніж на Youtube. 

Громадське телебачення («hromadske.ua») теж представляє свої новинні 

програми на своєму веб-сайті, Youtube та Facebook. Веб-сайт каналу не має 

розділу «Архів», де можна було б знайти відео за запитом. Проте є розділи 

«Програми», «Інтерв’ю» та «Новини», де можна за датою знайти потрібний 

матеріал. У розділі «Новини» за досліджуваний тиждень є 27 відеоматеріалів, 

серед яких 14 присвячено суспільним темам, 5 – технологіям, 3 – політиці, 5 – 

іншим подіям в Україні. Серед відеоматеріалів за запитом немає інформації про 

події на сході України, про АТО, Крим та резонансну подію січня 2018 р. – 

епідемію кору. 
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У розділі «Інтерв’ю» знаходимо підрозділи за тематичним спрямуванням 

відеоконтенту. Отже, маємо 10 відеоінтерв’ю, присвячені темам суспільства, 3 

– політиці, 1 – економіці, 1 – культурі, 2 – темі війни та 6 – іншим питанням. У 

розділі «Програми» обираємо програму «Громадське. Світ» і маємо 6 

відеоматеріалів за 8–14 січня 2018 р., з яких 3 присвячено темі політичного 

життя світу та нашої країни і 3 – питанням суспільного життя. Наступна 

програма з підрозділу має назву «Громадське. Схід» де за досліджуваний 

період на сайті можна знайти один відеоматеріал. Питання Криму, яке 

піднімається в програмі «Громадське. Крим», також має одну відеороботу. 

«ПРО$ТОНОМІКА» – програма, що висвітлює питання економічного життя 

нашої країни й світу, представлена також однією відеороботою за 11 січня 2018 

р. Серед чотирьох вищезазначених програм найбільша кількість переглядів у 

«Громадське. Схід» – 152,916 тис., у «Громадське. Крим» – 146,712 тис., далі із 

значним відставанням йде «Громадське. Світ» – 19,115 тис. та 

«ПРО$ТОНОМІКА» – 2,696 тис. Цифри переглядів свідчать, що події на сході 

України та в Криму залишаються актуальними. 

Ситуація із соціальною мережею Facebook та інформаційним 

наповненням сторінки Громадського телебачення аналогічна ситуації, описаній 

вище стосовно каналу «112 Україна». За досліджуваний період у соціальній 

мережі є 9 відеоматеріалів, більшість з яких представлена короткими 

відеосюжетами. На сторінці також є запис прямого ефіру із суду про розгляд 

справи вбивства правозахисниці Ноздровської. Найбільшу кількість переглядів 

зібрали відосюжети: «Ягідна справа українця» – 122 тис., «Чорна ікра з-під 

Києва» – 326 тис., та «Найдовший міст у світі через море» – 80 тис. 

Проаналізувавши новинний контент Громадсько телебачення, можна 

стверджувати, що відмінність подачі на веб-сайті каналу, на Youtube та на 

Facebook доволі помітна. Більшість новинних відеоматеріалів можна знайти 

саме на сайті телеканалу, найчастіше вони на соціальних платформах не 

представлені, проте деякі з них спершу з’являються на відеохостингу YouTube, 

а вже потім на самому сайті. Найактивніше переглядають новинний контент 
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телеканалу саме на Facebook, на відеоплатформі кількість переглядів 

варіюється від 1,2 тис. до 18 тис. Найрейтинговішими є матеріали про 

звільнення з полону ультрас «Зорі» та про блокування праворадикалами С14 

Печерської Лаври. Менше переглядів мають відеоматеріали на теми 

суспільного життя. 

Дослідження показало, що найактивніше реагують на перегляд новин 

користувачі в мережі Facebook: кількість лайків, переглядів та коментарів 

значно більша, ніж на відеохостингу. Враховуючи найбільш широке 

застосування соціальної мережі для споживання інформації та для комунікації 

(шляхом лайкограми, репостів, коментарів), представникам каналів «112 

Україна» та «Громадське телебачення» варто звернути більше уваги та якісніше 

наповнювати відеоконтентом свої сторінки у соціальних мережах. Адже 

кількість переглядів ще раз доводить, що значна кількість української аудиторії 

споживає новини у соціальних мережах.  

На відміну від Громадського телебачення, канал «112 Україна» має більш 

інформативне наповнення своєї сторінки на YouTube та більшу кількість 

новинних програм. Аналіз новинного контенту показав, що в період з 8 по 14 

січня 2018 р. найактивніше глядачі переглядали відеосюжети, присвячені 

вбивству Ноздровської, звільненю з полону Козловського, епідемії кору, 

питанням політики та реформ. 

Війна в країні, людські втрати в зоні АТО, анексія Криму, корупція, 

економічний занепад, проблеми правової системи – все це актуальна нині 

тематика, яку мають задовольняти інформаційні канали. Більшість телеканалів 

інформаційних та розважально-інформаційних, приватних та суспільних не 

оминають активне висвітлення цих актуальних тем. 

Українська аудиторія не просто є пасивним споживачем новин, вона 

активно взаємодіє з ними. Так, відеосюжети, що їх переглядає споживач у 

мережі (на соціальних та відео платформах, на офіційних веб-сайтах), 

коментуються, перерепощуються, зберігаються на власній сторінці в 
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соцмережах. За допомогою панелі інструментів глядачі висловлюють свої 

емоції (лайки дизлайки) щодо сюжетів, відмічають друзів під відеоматеріалами.  

Жанрова специфіка й змістове наповнення відеоматеріалів залежать від 

тієї платформи у мережі, на якій з’явиться той чи інший відеоконтент. Якщо 

веб-сайт дублює повністю традиційне ефірне мовлення, то наповнення сторінок 

у Facebook та YouTube є вибірковим. Така вибірковість залежить від звичок та 

вподобань аудиторії. Для прикладу, на відеоплатформі YouTube найчастіше 

представлені повні інформаційні програми, репортажі та інформаційні 

інтерв’ю, на Facebook телеканали переважно просувають стислі відеосюжети, 

які за хронометражем не більше кількох хвилин. Глядацька активність більше 

представлена на соціальній платформі, ніж на відеохостингу, попри те, що 

інформаційне наповнення останнього набагато ширше.  

Отже, тематично-змістові характеристики інформаційного телебачення, 

яке переходить з ефіру в онлайн, такі: змістова наповненість новинних випусків 

інформаційних та розважально-інформаційних телеканалів України орієнтована 

на злободенні проблеми українського суспільства (АТО, війна, переселенці, 

воїни, заручники, політика, корупція); найбільший відсоток тематичної 

спрямованості інтернет-телеканалів («Hromadske.tv», «GromTV», 

«Спільнобачення») за грудень 2014 р. – січень 2015 р. належить політиці та 

АТО. Найчастіше висвітлює тему АТО «GromTV» (55%), а політику – 

«Hromadske.tv» (35%). Найменше уваги журналісти трьох інтернет-телеканалів 

приділяли економіці та культурі; Жанрова палітра подачі інформації на трьох 

досліджуваних телеканалах представлена відеосюжетом, оглядом подій, 

репортажем, журналістським розслідуванням та інтерв’ю. 

Повні випуски новин більшості телеканалів у мережі представлені лише 

на офіційних веб-сайтах телеканалів; вчасність подання до ефіру матеріалу 

залежить від телеканалу, проте є приклади, де відеоматеріал з’являється 

спочатку на сторінці відеохостингу, а вже за деякий час на офіційному веб-

сайті; відеоматеріали, які з’являються на сторінці у Facebook, представлені 

короткими відеосюжетами; тематично-змістова насиченість новинних випусків 
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прямо залежить від суспільно-політичної ситуації в країні та світі; більше уваги 

приділяється виступам та звітам Генштабу, високопосадовцям, нардепам, а 

значно менше – історіям українських військових, ветеранів, сюжетам із зони 

АТО чи анексованого Криму. 

Технологічний набір опцій веб-сайтів, відеохостингу та соціальних мереж 

впливає на вибір відеоматеріалу, який споживає аудиторія, а це у свою чергу 

впливає не те, який саме відеоматеріал, у якому жанрі та в якому хронометражі 

з’явиться на тій чи іншій платформі функціонування онлай-телебачення 

 

2.3. Інформаційне онлайн-телебачення України: дифузія жанрів як 

телемовна технологія 

 

Питання жанрової структури інтернет-медіа залишається одним з 

актуальних напрямів наукових досліджень. Специфіка жанрової палітри 

залежна від тих змін, що відбуваються в межах глобальної мережі та від нових 

функціональних можливостей різноманітних соціальних і відеоплатформ. На 

модифікаційні процеси існування жанру в інтернет-просторі впливають і 

звички аудиторії. Хоча онлайн-жанри мають багато рис традиційних 

журналістських жанрів, проте вони повинні бути адаптовані до нового 

середовища, де рівень сприйняття та споживання аудиторією відрізняється від 

класичного підходу. Глобальна мережа є для медіа тим середовищем, де 

народжуються та трансформуються жанри.  

До науковців-сучасників, які сьогодні аналізують нові ЗМІ та властиві їм 

жанри, їх визначення, специфіку, функціонування в мережі та класифікацію, 

належать Н. Виговська [28], Л. Городенко [40], Т. Джорджуа [53], 

О. Дмитровський [56], Н. Зражевська [72], Ю. Кияшко [84], В. Коробко [90], 

Р. Крейга [93, 94], О. Ситник [164], М. Соловйов [169], Л. Федорчук [195], 

М. Чабаненко [205], В. Шевченко [215].  

Комунікаційні процеси в мережі сприяли не лише залученню традиційних 

жанрів, а й формуванню і функціонуванню жанрів, які існують лише в інтернет-
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середовищі. Жанрове різноманіття й сучасні новації розширюють аудиторію. 

Телевізійний контент стає продуктом масового споживання за рахунок 

діалогічності сучасного онлайн-телебачення, його динамічності, видовищності, 

жанрової палітри та стилістики візуального зображення. Новації у формі 

подання новинних матеріалів та жанрові трансформації є складником 

конкурентоспроможності сучасного інформаційного мережевого телебачення. 

Науковці О. Калмиков та Л. Коханова дають визначення поняття «жанр» 

як форми, в якій представлений підготовлений матеріал. Науковці зазначають, 

що журналістські жанри розвиваються в умовах освоєння реалій культурного і 

цивілізаційного процесів, професійного використання наукових методів 

отримання інформації, аналізу інформації та прогнозу [79]. 

Дослідниці Г. Лазутіна та С. Распопова у своїй книзі «Жанри 

журналістської творчості» зробили таку диференціацію сучасної системи 

журналістських жанрів: новинна журналістика (стисла новинна замітка, 

розширена новинна замітка, репортаж, критична замітка); проблемно-

аналітична журналістика (стаття, персоніфікована й ділова кореспонденції, 

коментар, огляд); нарисова журналістика (нарис, есе); гумористична 

журналістика (сатирична замітка, фейлетон, памфлет); культурно-

просвітницька журналістика (анонс, анотація, рецензія, огляд, мистецтвознавча 

стаття, творчий портрет, науково-популярна стаття, науково-популярний нарис, 

пропагандистська стаття, полемічна стаття, рекомендація, культурно-

історичний нарис); інтерактивна журналістика (огляд листів, питання-відповідь, 

звіт, літературний запис, інтерв’ю, бесіда, бліцопитування, круглий стіл, ток-

шоу) [103]. 

Мережеве телебачення є не просто засобом масової інформації, а і 

місцем, де споживач може брати участь у виробництві журналістських 

інформаційних матеріалів на певному етапі їх підготовки. Адже новинне 

онлайн-телебачення є платформою для комунікаційного процесу та співпраці 

між аудиторією та журналістами. 
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Наприклад, «5 канал» на своєму сайті має розділ «Ти репортер», де можна 

зареєструватися та надіслати свій матеріал. Команда телеканалу звертається з 

проханням до журналістів з різних регіонів та мешканців південно-східних 

областей долучитися до співпраці. Нині будь-яка інформація з гарячих точок 

країни є дуже цінною. Адже неможливо заздалегідь спрогнозувати те, що 

відбудеться на передовій, а інформувати аудиторію треба оперативно. У таких 

ситуаціях пересічний громадянин може надати ексклюзивну та актуальну 

інформацію, виконуючи одразу і роль оператора, і фотографа, і репортера. 

Особливою цінністю для телеканалу є фото та відеоматеріали. «5 канал» 

гарантує подачу інформації без спотворення першоджерела, проте обіцяє 

перевіряти на достовірність усі надіслані матеріали, щоб уникнути 

дезінформації. 

Телеканал «112 Україна» агітує своїх глядачів встановлювати на 

смартфонах додаток «Очевидець 112». Цей сервіс дає користувачеві змогу 

надсилати на телеканал записані ним на власний смартфон відео неординарних 

подій і пригод, отримувати завдання від телеканалу, брати участь у конкурсі на 

краще користувацьке відео, а також отримувати гроші за опубліковані 

матеріали. 

Споживач може бути залучений до процесу виробництва новин у такий 

спосіб:  

- стати активним учасником опитування на сайті каналу чи на 

сторінках медіа в соціальних мережах щодо певного інформаційного сюжету; 

- сповіщати про найактуальніші явища та події на сторінці певного 

медіа у соціальних мережах; 

- коментувати на сторінках соціальних мереж. У такий спосіб 

журналіст може співпрацювати з великим колом людей та залучати їх до 

процесу виробництва новин у ролі головних героїв сюжетів або ж експертів з 

того чи іншого питання; 

- брати участь у підготовці до інтерв’ю, коли редакція сповіщає на 

сторінках соціальних мереж, хто буде гостем наступної програми, та просить 
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залишити у коментарях перелік питань, відповіді на які глядач хотів би 

отримати.  

На сайті інформаційного каналу «24 канал» є розділ «Опитування», де 

глядач, може анонімно відповісти на те чи інше запитання й одразу у 

відсотковому співвідношенні побачити результат: скільки людей відповіли на 

запитання та яку відповідь обрали. Наприклад, 08.10.2016 р. на сайті телеканалу 

з’явилося запитання «Зрада чи перемога. Як ви ставитесь до мінських угод?». 

Під запитанням є перелік відповідей: «позитивно, ці угоди працюють»; 

«домовленості призведуть до ще більших проблем»; «байдуже, на Донбасі не 

дотримуються мінських угод»; «ваш варіант». Після того, як користувач обрав 

свій варіант відповіді, на екрані з’являються результати. На 10.10.2016 р. 

проголосували 2992 особи, з яких 11% віддали свій голос за відповідь 

«позитивно, ці угоди працюють», 58% за «домовленості призведуть до ще 

більших проблем», 25% за «байдуже, на Донбасі не дотримуються мінських 

угод», 4% обрали свій варіант. Майже кожного дня на сайті телеканалу 

з’являються запитання, що входять до розділу «Опитування», які показують 

загальну картину і ставлення аудиторії каналу до тієї чи іншої події. Це 

допомагає журналістам, які готують інформаційний сюжет, розуміти позицію та 

ставлення їх аудиторії до того, що відбувається в країні та світі. 

На сайтах телеканалів «NewsOne» та «24 канал» інколи з’являються 

цілком однакові запитання. Для прикладу, «NewsOne» 03.10.2016 р. 

опублікував на своєму сайті запитання «Підтримуєте ви введення візового 

режиму з РФ?», на яке відповіли 1319 респондентів. А «24 канал» наступного 

дня поставив те саме запитання «Чи підтримуєте ви візовий режим з РФ?». 

Кількість глядачів «24 каналу», що відповіли, сягнула цифри 14170, тобто 

проголосувавших було в 11 разів більше, ніж на каналі «NewsOne». Такі цифри 

можуть свідчити про рівень популярності медіа. Цікаво також, що 60% глядачів 

телеканалу «NewsOne» проти візового режиму, а 78% глядачів «24 каналу» – за 

введення візового режиму з РФ. Це вже свідчить про властивості цільової 

аудиторії каналів, адже канал «NewsOne» має репутацію проросійського, а «24 
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канал» – проукраїнського. Отже, ідеологічне забарвлення каналу приваблює 

глядача з близьким ідеологічним забарвленням. Результати таких опитувань не 

можна вважати віддзеркаленням думки всього населення країни, адже якою б 

не була кількість тих, хто проголосував, вибірка все одно не є 

репрезентативною. 

Дослідниця О. Гресько виділяє такі тенденції новинної 

журналістики: « безперервне оновлення даних 24/7; залучення користувачів до 

процесу творення новин; збільшення резонансності подій; зменшення 

відповідальності авторів за зміст матеріалу; зміна обсягу, змісту та форми 

подавання матеріалу; інтеграція із соціальними мережами та іншими 

комунікаційними системами; новаторство; перетворення новин на 

безперервний інформаційний потік; підвищення оперативності повідомлень; 

повна конвергентність, що притаманна лише онлайн-журналістиці; постійний 

взаємозв’язок із аудиторією; трансформація журналістських жанрів тощо» [47, 

с. 52]. 

Телебачення ХХІ ст., епохи постмодерну, являє собою екранне 

мистецтво, де змішуються різні жанри, з’являються нові та зникають старі. 

Телевізійні жанри прямо залежать від таких технологій як виробництво 

інформаційного продукту та платформ його поширення. Оскільки значна 

частина аудиторії переходить в інтернет та на різні мультимедійні платформи, 

то, відповідно, змінюється телебачення: з’являються нові технічні можливості, 

народжуються та розвиваються нові жанрові форми. 

Тісніший взаємозв’язок між медіа та аудиторією, спричинений 

використанням мережі, сприяв тому, що телевиробництво зазнає 

трансформацій. Однією з таких змін є дифузія елементів жанрів як телемовна 

технологія, що стала результатом взаємовідносин глядача із засобом масової 

інформації, стрімкого розвитку технологій та змін людських потреб. 

Створюється своєрідний ланцюг: нові засоби масової інформації – розвиток 

моделей споживання ЗМІ – дифузія елементів жанрів. Нове сприйняття 
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інформації стало причиною адаптації медіа до світової мережі, а відтак 

відображення інформації в онлайн жанрах.  

У книзі Дж. Штраубхаара, Р. Лароса та Л. Девенпорт «Медіа зараз: 

розуміння медіа, культури та технологій» термін «дифузія» означає процес, 

коли інформація передається через ЗМІ та через міжособистісні канали, тобто 

між членами суспільства [259, с. 50]. 

Дослідники Р. Борецький та В. Цвік розглядали дифузію жанрів, 

притаманну публіцистиці. Проте за тими ж ознаками вона може існувати і в 

інформаційних жанрах. Багатство мови та зображально-виражальні засоби, 

багаторольова гра журналіста, рухомі зорові образи, звуковий супровід 

сприяють виникненню принципово нових жанрів та форм подачі інформації. 

Крім дифузії, в сучасній тележурналістиці існує поняття злиття жанрів. 

Відсутність будь-яких чітких жанрових меж веде до появи гібридних жанрових 

форм, які набувають широкого розповсюдження на телебаченні та збагачують 

жанрову систему. Тому поняття «чистої» інформації все рідше можна зустріти 

у новинних телепрограмах, а поєднання інформаційного з розважальним, 

пропагандистським чи аналітичним все частіше домінує. 

Дослідниця О. Гресько, говорячи про трансформацію жанрів та 

взаємопроникнення форматів, зазначає: «Новинам, політичним дебатам та 

іншим інформаційним програмам притаманний жанр інфотейнменту, що 

поєднує інформаційний і розважальний складники. Інфотейнмент (з англ. 

іnformation – інформація і entertainment – розвага) – це вид інформаційних 

програм, де новини подаються для аудиторії в максимально розважальній 

формі. Інформування аудиторії проходить у невимушений спосіб, а новинні 

програми наближають світові та загальнодержавні події до людини. Зазвичай 

інфотейнмент лише поверхово повідомляє особливості певної теми і при цьому 

не може бути джерелом самоосвіти. Синонімом до інфотейнменту іноді є 

професіоналізм «легкі новини» [47, с. 262]. Новинній журналістиці приділяли 

увагу й інші як зарубіжні [94], так і українські [90] дослідники. 
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Науковці Г. Вартанов і В. Шкляр у своїй праці «Основи теорії 

журналістики: Конспект лекцій» розглядають класичний поділ жанрів на 

інформаційні, аналітичні та художні, звертаючи нашу увагу на те, що 

публіцистичність має місце у кожній з цих категорій [26]. 

Телевізійна публіцистика разом з інформаційним складником створили 

видовищність та ефектність сучасних випусків новин, де інформаційне 

повідомлення набуває реальності завдяки використанню нових технологій та 

режисерських прийомів. Моделювання інформаційного дійства дає можливість 

глядачеві відчути те, що відбувається, ніби він перебуває в центрі подій. 

На українському телевізійному ринку внаслідок комерціалізації та впливу 

західної медіаіндустрії класичні жанрові форми перероджуються та 

доповнюються новими рисами й елементами, що робить їх більш 

привабливими для сучасного глядача. Тренд медіаіндустрії – поєднання різних 

жанрів, які розвиваються та отримують свого глядача. 

Дослідниця С. Машкова зазначає, що розвиток носіїв інформації 

видозмінює і методи її поширення. Тому жанрова палітра журналістики 

постійно оновлюється: змінюються характер і усталені форми подання 

матеріалу задля адаптації жанрів до нових комунікаційних реалій. З появою 

інтернет-мережі відбуваються зміни в термінології таким чином: до назв жанрів 

додається приставка веб, що вказує на середовище, де опублікований матеріал. 

У мережевих ЗМІ представлені всі три види жанрів – інформаційні, аналітичні 

та художньо-публіцистичні. Мережеві ЗМІ використовують інформаційні та 

аналітичні жанри: новини спочатку оперативно подаються аудиторії, а через 

певний час подаються коментарі, оцінка цих подій [118, с. 21]. 

До онлайнових інформаційних ресурсів важко застосовувати традиційну 

жанрову класифікацію. Технологічні можливості інтернету та телевізійні 

технології привели до появи таких оперативних жанрів як онлайн-репортаж і 

твіттер-репортаж. Під час онлайн-конференції користувачі можуть взяти 

участь в інтерв’ю з політиком, поставивши йому запитання. Особливої 

популярності набули блоги і онлайн-щоденники відомих людей, зокрема і 
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журналістів [34]. Перспективи мають переважно змішані жанри. Інтернет-

журналіст повинен не лише якісно виконати роботу автора (тексту, інтерв’ю, 

відео чи фото), а й талановито змонтувати різні за жанром елементи в цікавий 

сторітелінг (to tell the story – storytelling). Адже будь-яке журналістське 

повідомлення, це врешті-решт історія (story), яку треба розповісти (to tell the 

story) споживачеві, щоб зацікавити його. Оскільки в інтернеті автор не 

обмежений ні формою розповіді (це може бути текст, аудіо, відео), ні форматом 

(на відміну від друкованого ЗМІ). Технології дозволяють включати у свою 

розповідь зовнішні сервіси (наприклад, Wikipedia або YouTube), зовнішні дані 

(наприклад, відкриті урядові дані), потоки інформації в реальному часі 

(Twitter). За таких умов створення «розповіді» стає творчим завданням нового 

рівня [34]. 

При цьому С. Машкова характеризує специфічний авторський жанр 

мережі – блог чи веблог. За її визначенням, це «мережевий журнал», не у 

значенні «періодичне видання», а в значенні «щоденник», де автор, описуючи 

те, що відбувається у політичному та соціальному житті суспільства, подає свій 

суб’єктивний коментар [118, с. 21]. 

Аналогічно текстовим веблогам, в онлайн-телебаченні з’явився новий 

формат – відеоблог. Існують різні думки стосовно цього явища у медійному 

просторі, чи це формат чи таки жанр. Типологізація блогів також ще не 

створена. Науковець М. Поздєєв виділяє такі типів блогів: 

за авторством: «особистий (авторський, приватний) блог – ведеться 

однією особою; особистість автора вказується в блозі; «примарний» блог 

ведеться від імені чужої особи невідомої персоною; колективний або 

соціальний блог – ведеться групою осіб відповідно до певних норм (наприклад, 

за тематикою ресурсу, статусом авторства і под.); корпоративний блог – 

ведеться співробітниками однієї компанії» [137, с. 25]; 

за наявністю/видом мультимедіа: «звичайний (текстовий блог) – блог, 

основним наповненням якого є текстова інформація; фотоблог – блог, основу 

якого складають фотографії; музичний блог, основний зміст якого становить 
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музика; подкаст і блогкастінг – блог, основним змістом якого є підкасти; 

відеоблог (влоги, веблоги) – блог, основним змістом якого є відео» [137, с. 25]; 

за особливостями контенту: «контентний блог – блог, який публікує 

первинний авторський контент; моніторинговий (контрольний) – блог, 

основним контентом якого є коментовані посилання на інші сайти; цитатний – 

блог, основним контентом якого є цитати з інших блогів; тамблелог (скор. від 

англ. Tumblelog) або тамблог чи тлог – блог, основним контентом якого є 

записи лише заздалегідь визначеного формату (цитата, відео, посилання, пісня, 

розмова тощо); сплог (спам-блог) – блог, основним контентом якого є 

незаконно використані пости з інших блогів і/або автоматично згенерований з 

інших ресурсів» [137, с. 25]; 

за технічною основою: «Stand-alone – блог на окремому хостингу і 

движку; блог на блог-платформі – блог, який ведуть на серверах блог-служби 

(Livejournal, Blogger, Liveinternet та ін.); моблог – мобільний веблог, який 

містить контент, що розміщується в Web з мобільних і портальних пристроїв» 

[137, с. 25]; 

за часом донесення актуальної інформації: «традиційний – блог, в якому 

робиться наголос не на швидкість донесення свіжої інформації, а на думку 

автора щодо цієї інформації; новинний – блог, метою якого є надавати 

інформацію швидше традиційних засобів інформації. Найчастіше такі блоги 

мають вузьку тематичну спеціалізацію» [137, с. 25]. 

Відеоблог як форма веб-телебачення є своєрідним інструментом 

приваблення аудиторії завдяки міжособистісній комунікації. Це сприяє 

перетворенню пасивного інтернет-користувача в активного члена 

комунікаційного процесу. Подача інформації вибудовується таким чином, що 

автор відеоблогу звертається як до окремого користувача, так і до всієї 

аудиторії. У ході своєї розмови він намагається поєднувати діалогічність та 

монологічність.  

Український телевиробник новинного контенту не залишився осторонь 

нових медійних тенденцій та спробував познайомити свою аудиторію з 
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відеоблогами. Наприклад, «24 канал» навесні 2017 р. запустив серію 

відеоблогів, ведучими яких стали відомі медійні особистості: С. Лещенко, 

Д. Гнап, Д. Бігус, В. Шабунін, В. Дейнега, Т. Мартинюк, Х. Бердинських. Такий 

відеоблог являє собою авторську програму, в якій відома особа розмірковує, 

аналізує та оцінює актуальні події. Мовлення ведучого супроводжується 

відеоматеріалами, графіками, таблицями. Серед назв відеоблогів є такі: 

«Підсумки дна», «Право на правду», «Політичні акценти», «Чесна політика» 

«Хроніка неоголошеної війни», «Антикорупційний майдан», «ЦРУ. За кадром», 

«До теми» та інші. Сатиричні політичні огляди, міжнародні огляди, огляди 

подій у зоні АТО, політичні відеоблоги та антикорупційні відеоблоги, авторами 

яких є люди, що вважаються експертами з цих тем, привертають увагу великої 

кількості аудиторії за рахунок авторської думки.  

Телеканал «NewsOne» у своїй програмній сітці також представляє формат 

відеоблогу в програмі «Суб’єктивні підсумки». Ведучими такого 

інформаційного продукту є відомі особистості: Н. Савченко, А. Герман, 

Є. Червоненко, М. Гольдарб, В. Піховшик. Медійні особи аналізують у студії 

актуальні проблеми життя країни та світу: боротьбу з корупцією, переговори в 

нормандському форматі, входження України до списку країн з високим рівнем 

злочинності, рейдерство, роботу державних органів та ін. 

Такі відеоблоги являють собою авторський збірник політичних чи 

соціальних новин, де аудиторія може комунікувати з ведучим шляхом 

телефонного зв’язку та смс-голосування. Це є яскравим прикладом поєднання 

діалогічного та монологічного мовлення.  

Можна вважати, що відеоблог – це передача інформації шляхом відео, що 

може існувати в інформаційних, аналітичних та художньо-публіцистичних 

жанрах. На українському онлайн-телебаченні представлені відеоблоги у таких 

інформаційно-аналітичних жанрах як телевізійний огляд та розгорнутий 

загальнополітичний звіт. 
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Телеканал «NewsOne» та «24 канал», які представляють контент у 

форматі відеоблогів, використовують цей інструменті для привернення уваги 

більшої кількості глядачів та для зв’язку зі своєю аудиторією.  

Програма «Суб’єктивні підсумки» на телеканалі «NewsOne», 

представлена у форматі відеоблогу, в жанрі розгорнутого загальнополітичного 

звіту, збирає переважну більшість своєї аудиторії на платформі YouTube та 

офіційному веб-сайті телеканалу. Кожен відеоблог супроводжується цитатою 

автора блогу, яка має притягувати увагу глядачів і стимулювати їх на перегляд. 

Телеглядач, який скористається YouTube, матиме змогу до перегляду 

ознайомитися з головними тезами відеоблогу, які розміщені під відео. 

Функціональність платформи дозволяє підписатися на сторінку самої програми, 

відповісти коментарем та залишити відгук на програму через систему 

голосування «лайк-дислайк». Під кожним відеоблогом є панель інструментів, 

де крім лайкограми, є ще функція «поділитися». Якщо глядач хоче зберегти 

переглянутий відеоблог на іншу інформаційну платформу, переслати чи 

поділитися зі своїми друзями, він може зробити це за кілька секунд: 

відбувається щось схоже на копіювання відеоблогу на інші платформи: 

Facebook, Вконтакте, Google+, Одноклассники, Twitter, Blogger, LiveJournal, 

Tumblr, reddit, Digg, email. 

І хоча формат відеоблогу – це переважно монологічне мовлення, проте 

зв’язок з аудиторією шляхом «лайкограми» та коментування відбувається 

досить активно. В діалог, крім глядачів, вступає і сам автор програми, тобто 

активно взаємодіє зі своєю аудиторією. 

Отже, зворотний зв’язок зі своїм глядачем не просто існує, а й дає змогу 

аналізувати та робити певні висновки стосовно того, який контент аудиторія 

переглядає активніше, що хвилює, що подобається чи дратує. Панель 

інструментів, представлена на платформі YouTube, дозволяє телеканалам та 

авторам програм враховувати інформаційні вподобання своїх глядачів. 

Розгляньмо відеоблог С. Лещенка «Чесна політика», який представлений 

у жанрі телевізійного огляду на «24 каналі». Хронометраж таких відео 6–8 
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хвилин. Відеоблог, представлений на платформі YouTube, також 

супроводжується стислим інформаційним описом. На сайті телеканалу глядач 

може ознайомитись з повним текстом, який під відеоблогом дублює 

відеоматеріал. Якщо порівняти дві платформи, де представлений відеоблог 

(YouTube та веб-сайт), то можна побачити, що найактивніший перегляд 

відбувається саме на веб-сайті, а більшість коментарів – на YouTube. 

Веб-репортаж (потокове відео з місця події). Цей жанр у світовій мережі 

та на соціальних платформах широко використовувався під час подій на 

Майдані Незалежності у 2013–2014 рр. Саме з того часу завдяки звичайному 

українцю-активісту, який перебував в самому центрі подій, і професійним 

журналістам, у мережі з’являлися онлайн-стримінги. Журналістика «без 

кордонів» давала змогу глядачам слідкувати за подіями без інтерпретацій, 

створюючи ефект присутності на місці. 

«В епоху бурхливого розвитку інформаційних технологій явище 

“мобільна журналістика” як підвид громадянської журналістики набула 

важливого значення в телевізійній журналістиці. У вечірньому ефірі новин, 

наявність відеофіксації події, записаної на мобільний телефон або камеру 

випадковим свідком, ні для кого не є несподіванкою» [259, с. 39]. 

Інтернет-журналіст є частиною аудиторії, для якої він створює контент. 

Створюючи веб-репортаж, журналіст може не лише коментувати те, що 

відбувається навколо нього, а й паралельно вести діалог зі своїми глядачами, 

адже більшість соціальних мереж дозволяють коментувати побачене на екрані 

під час прямих включень. Таким чином, журналіст може бачити і кількість 

глядачів, які дивляться онлайн-стримінг, і їхні запитання до нього. Особливість 

цього жанру в тому, що глядач сам робить висновки з того, що переглядає, і має 

змогу сам аналізувати. Порівняно з традиційним репортажем, веб-репортаж 

демонструє події без втручання монтажу і інтересів власників медій.  

«Соціальні мережі й онлайн-стрімінг змінили життя країни. Уже 22–

23 листопада 2013 р. активісти-стрімери, щоб показати, що насправді 

відбувається на Майдані, почали робити онлайн-трансляції, які миттєво ставали 
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популярними, і тим самим залучали до протесту все більше людей. Блогер Крус 

Крус (Олександр Барабошко) став знаменитим за одну ніч завдяки стрімінгу з 

Майдану. Для цього йому знадобилося мати iPhone і модем, зарядку для модема 

та підсвічування. Він ходив по Майдану, спілкувався з людьми, і все це 

транслювалося в Ustream, а трансляцію дивилися тисячі користувачів. Ще один 

приклад такого досвіду від команди волонтерів з Spilno.TV, які також 

організовували прямі трансляції про події Євромайдану. Для зйомок активісти 

кріпили на коліна собі стрім-комплекти: фотокамеру з акумулятором і модемом 

або ж смартфон із зарядкою» [80]. Нині такі ідеї можна реалізувати вже на 

більш професійному рівні [19]. 

Такий жанр у новинній журналістиці є привабливим і для аудиторії, і для 

онлайн-телебачення. Передача інформації в жанрі веб-репортажу є своєрідною 

маркетинговою стратегією впливу. Інтернет-телебачення зазвичай 

використовує такі соціальні медіа для передачі live-стрімінгу: YouTube, Ustream 

та Facebook. Мережа Іnstagram має функцію прямих включень, проте українські 

онлайн-канали її не дуже активно застосовують. Використання соціальних 

медіа для передачі веб-репортажу допомагає онлайновому телебаченню 

налагодити контакт з потенційною аудиторією та вибудувати взаємовідносини 

із цільовою. За допомогою стримінгу на YouTube, Ustream та Facebook медіа 

має набагато більші можливості у залученні та охопленні аудиторії. 

Оскільки сучасне покоління все більше часу проводить у соціальних 

мережах, на нього впливають нові тренди та трансформації, які з’являються у 

мережах щороку. Власники світових соціальних мереж працюють над 

оптимізацією та новаціями, які дозволять їм конкурувати між собою і водночас 

створювати сприятливе середовище для існування медіа в мережі. Тому є 

велика ймовірність, що потокове відео і жанр веб-репортажу займатимуть 

провідні позиції у новинній тележурналістиці найближчого майбутнього. 

Автори книги «Вплив через соціальні мережі» зосереджують увагу на 

взаємозв’язках між поколінням Z та способами отримання інформації. До 

покоління Z належать люди, які народилися в 1990–2000 рр. й активно 
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використовують комунікаційні та мультимедійні технології. Більшість стежать 

за тим, що відбувається в світі, через Twitter, Orcut, Flickr, Digg, Myspace, 

YouTube та інші соціальні мережі. На думку авторів, «ми більше не шукаємо 

новини, а новини знаходять нас. В недалекому майбутньому ми більше не 

будемо шукати товари та послуги. Вони нас знайдуть через соціальну мережу. 

Вже 70% людей у світі віком від 18 до 34 років дивляться телевізор через 

інтернет. 25% американців сказали, що переглядають відеоролики на своїх 

мобільних телефонах» [31, с. 27–29]. 

Найбільш популярним на телебаченні нині є жанр інфотейнменту. 

Поштовхом до виникнення та формування цього жанру стали історичні умови 

розвитку телеіндустрії, комерційні інтереси та нові потреби суспільства. 

Інфотейнмент є симбіозом новин та розваг, інакше кажучи, легких новин. 

На телебаченні цей жанр з’явився у 80-их роках минулого століття в 

США. Зменшення «офіціозу», який був присутній у новинних випусках, 

зменшив рівень психологічної напруги та налаштовував глядача на легке 

сприйняття подій. До того ж інформаційний відеопродукт урізноманітнювали 

різними аудіо-візуальними прийомами, таблицями, інфографікою. 

На початку 90-х років минулого століття американський медіа-психолог 

Дж. Комстока висловив пророчу думку, що майбутнє американського 

телебачення буде переважно розважальним. Найбільш дієвим способом на 

американському телебаченні привернути увагу суспільства є задоволення 

інформаційних потреб шляхом розважального наповнення [238]. 

Як зазначає В. Різун, такі програми несуть не лише розважальне 

навантаження, а й емоційне та пізнавальне. Особливістю жанру інфотейнменту 

є емоційна реакція аудиторії, адекватна задумові комуніканта [158, с. 31]. 

Розважально-інформаційний формат присутній на кожному телеканалі 

України, зокрема на новинних каналах ефірного та онлайн мовлення. Відтінок 

розважальності меншою мірою присутній на таких каналах як «5 канал», 

«NewsOne», «Eспресо TV» та дещо більшою – на «1+1», «112 Україна», 

«24 канал». В жанрі інфотейнменту можуть готувати окремі програми, а 
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елементи цього жанру можуть бути і в традиційних інформаційних випусках. 

Така тенденція спостерігається на вітчизняному телебаченні протягом останніх 

п’яти років, і причиною тому є зростання рейтингів такого формату. Глядач, як 

виявилось, полюбляє, коли про серйозне говорять у форматі шоу. 

Телеканали «1+1» та «24 канал», розуміючи попит на розважальність у 

випусках новин, не виходять за межі та не переповнюють випуски 

розважальністю. Почуття міри дає змогу зрозуміти, що недоцільно поєднувати 

сюжети про прийняття законопроектів, повідомлення про аварії та катастрофи 

із сюжетами про пластичні операції Г. Герман чи кумедні історії з біографії 

борця проти наркотиків І. Киви. Ці медіа створили окремі програми новин у 

жанрі інфотейнменту: «1+1» представляє такий жанр у програмі «ТСН. 

Тиждень», а «24 канал» у програмах «Вєсті Кремля», «Вєсті.UA», «Випуски 

новин», «Настоящее время», «Інші новини». 

Е. Бойд зазначав: «Робіть новини цікавими. Журналіст має те, чого хоче 

аудиторія, – інформацію. Вона хоче її, тому що ця інформація нова, важлива й 

актуальна. Але якою б гострою не була потреба аудиторії в інформації, вона 

сприйматиме її лише тоді, коли ця інформація буде представлена цікаво і 

розважально» [17, c 83]. 

Інформаційні випуски в жанрі інфотейнменту (або з елементами 

інфотейнменту) представлені на українських телеканалах «1+1», «112 Україна», 

«Eспресо TV» та «24 канал» в таких програмах: «1+1»: «ТСН.Тиждень», 

частково у «ТСН»; «112 Україна»: частково у «Вечірній прайм»; «Eспресо TV»: 

«Новини»; «24 канал»: «Вєсті Кремля», «Вєсті.UA», «Випуски новин», 

«Настоящее время», «Інші новини». 

Лідером з виробництва новин у жанрі інфотейнменту з вищезазначених 

каналів є «24 канал». Інформаційний випуск у жанрі інфотейнменту розглянемо 

на прикладі програми «Вєсті.UA» за 04.07.2016 р. У випуску програми було 

розглянуто такі питання: замах на колишнього борця з наркотиками І. Киву; 

Г. Герман у ролі телеведучої; безкарність суддів часів майдану; конфлікт 

І. Бобула з В. Вірастюком та де відпочиватимуть українці цього літа. 
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Початкова заставка програми одразу натякає на легкий стиль новин, 

оскільки використано різноманітні художні елементи: карикатури політиків, 

фотоколажі, анімація, постановчі епізоди. Такий підхід відрізняє програми в 

жанрі інфотейнменту від класичних інформаційних випусків. Це відбувається 

свідомо і має на меті відійти від чистої інформаційності. Верстка таких новин 

відрізняється від класичного варіанту. В кожному сюжеті програми на першому 

місці є людська історія й людська проблема, що пожвавлює інформаційний 

матеріал. Аудіосупровід деяких сюжетів натякає на іронічний відтінок 

інформаційного наповнення. Наприклад, у сюжеті про І. Киву журналісти 

використовують архівні відео, які коментують в іронічній формі, а також 

залучають музичну заставку, що відповідає розважальному формату.  

А в сюжеті про Г. Герман ведучий з особливою інтонацією оцінює 

зовнішність героїні після пластичної операції. В кадрі з’являється обличчя 

людини в масці (уривок з кінофільму), що налаштовує глядача на відповідний 

емоційний настрій. А далі – кадри з Г. Герман у ролі ведучої. Цей сюжет автор 

програми коментує так: «…це був дійсно гарний вечір, гарний суботній вечір. 

Аж поки не побачили це…а точніше ось це». Також журналісти програми до 

цієї інформації додали коментування користувачів соціальних мереж, які 

вивели на екрани крупним планом. Серед таких коментарів: «Кто выпустил это 

чучело не экраны телевизоров?», «Боже, який жах», «Что у нее с рожей? 

Ющенко заразил?». Це порушує будь-які рамки дозволеного, зневажлива форма 

розповіді ведучого виходить за межі етичного кодексу журналіста.  

Ще один відеосюжет цього випуску про конфлікт І. Бобула та 

В. Вірастюка супроводжується карикатурами та фотоколажами головних 

героїв. Використано кадри та музику з кінофільму «Бетмен», тобто журналісти 

протиставляють героїв сюжету героям фільму. Застосування таких елементів у 

цьому матеріалі виглядає як глузування над Народним артистом України та 

важкоатлетом. 

До головних складників жанру інфотейнменту на українському 

телебаченні можна віднести: 
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- використання інфографіки та анімації в сюжетах програми «ТСН. 

Тиждень» телеканалу «1+1». Наприклад, у сюжетах за 21.08.2016 р. («Чи 

нападе Путін?», «Бюрократи проти декларацій», «Підняття цін на продукти 

харчування», «Зарубана репутація», «Удар по ЗНО»); 

- використання уривків та музики з кінофільмів і мультфільмів у 

програмі «Вєсті.UA» каналу «24 канал». Наприклад, у сюжетах за 11.10.2016 р. 

(уривок з фільму «Багряні вітрила» у сюжеті про Національне антикорупційне 

бюро України), за 07.10.2016 р. (уривок з фільму «Близнюки» у сюжеті про 

лідера луганських терористів, уривки з фільму «Рембо. Перша кров» та «Борат» 

у сюжеті про військове минуле Президента Петра Порошенка); 

- інтонації також дуже часто створюють відповідний емоційний 

настрій у програмах «Вєсті.UA», «Вєсті Кремля», «Випуски новин», «ТСН», 

«ТСН. Тиждень». 

Хоч інфотейнмент є відносно новим жанром в інформаційних випусках 

новин на вітчизняному телебаченні, проте він знайшов свого глядача і тих 

журналістів, які здатні його втілювати. 

Класична система жанрів є досить умовною, оскільки взаємопроникнення 

рис одного жанру в інший відбувається постійно. Але вона існує і поки 

науковці не поспішають її змінювати, на відміну від практикуючих журналістів. 

До інформаційних (інформаційно-публіцистичних) жанрів належать: замітка 

(інформаційна, хронікальна, критична); інтерв’ю (інтерв’ю-монолог, інтерв’ю-

діалог та інтерв’ю-полілог); репортаж (проблемно-тематичний, подієвий, 

неподієвий, прямий, критичний, колективний, репортаж-роздум); звіт 

(інформаційний, проблемно-тематичний, звіт-оцінка, звіт-пояснення). 

За технологією обробки інформації О. Гресько виділяє такі мультимедійні 

жанри: аудіожанри, відеожанри, ілюстративні жанри та інтерактивні жанри [47, 

с. 276]. Натомість Н. Лосєва у роботі «Конвергенція та жанри мультимедіа» 

звертає увагу на те, що мультимедійність повинна містити два складники: різні 

елементи інформації та відображення на технологічній платформі. На її думку, 
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поява та розвиток нових технологічних платформ сприяли тому, що ЗМІ стали 

поєднувати велику кількість форматів в одному матеріалі [108]. 

Типологічній структурі жанрів притаманно з часом змінюватись, 

оновлюватися та еволюціонувати. Такі процеси зумовлені змінами в 

соціальному житті суспільства. Сучасна жанрологія телебачення втрачає чіткі 

межі, постійно змінюється та розвивається. Жанрові варіації та новації 

сприяють розширенню аудиторії та підвищують рівень 

конкурентоспроможності телеканалу. 

В. Здоровега стверджує, що будь-яка класифікація чи поділ є досить 

умовними та відносними; «жанри, які традиційно належать до інформаційних, 

скажімо, те ж інтерв’ю чи навіть звіт, виконують у засобах масової інформації 

аналітичні функції, часто навіть заміняють інші жанри» [71, с. 165].  

«Інформаційне телерадіомовлення України представлено в усіх можливих 

журналістських формах. Комерційний принцип більшості телеканалів і 

радіостанцій деякі жанри робить привілейованими у випусках новин. Зокрема 

спеціальний репортаж, ексклюзивне інтерв’ю, журналістське розслідування, 

короткі відеоповідомлення «без коментарів», а також анонси, прямі ввімкнення 

зацікавлюють та утримують глядачів і слухачів довше за інші. Конкуренція 

комерційного мовлення зумовлює пошук нових форм й обробки медійного 

контенту. Однак новаторським і привабливим для сучасної аудиторії можуть 

виявитись давно відомі, але малопоширені в сучасному інформаційному 

просторі класичні жанри журналістики» [47, с. 250–251]. 

Жанрова специфіка мережевого телебачення зумовлена впливом 

технічних особливостей та телевізйних технологій функціонування. Мережеві 

телевізійні випуски новин телеканалів «1+1», «112 Україна», «5 канал», 

«NewsOne», «Eспресо TV» та «24 канал» часто представляють глядачеві 

матеріали у жанрі інтерв’ю з елементами репортажу. Інтерактивність інтернет-

мовлення дає змогу залучити до процесу підготовки матеріалу глядацьку 

аудиторію телеканалу. 
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Існує багато трактувань терміна «інтерв’ю» в системі журналістських 

жанрів. Н. Симоніна у своїй статті «Класифікація сучасного телевізійного 

інтерв’ю» дає таке визначення: «телевізійне інтерв’ю – це аудіовізуальний 

продукт, що виникає у процесі спілкування журналіста зі спікером на теми, 

актуальні та цікаві для глядача, відзнятий за допомогою телевізійної техніки, 

що вийшов в ефір наживо або у запису» [163]. 

Водночас М. Лукіна зазначає, що метою журналістського інтерв’ю є не 

лише обмін інформацією у ході розмови двох людей, а створення нового 

актуального та суспільно важливого інформаційного продукту [109, с. 8]. 

Завдяки можливостям телебачення інтерв’ю стає «живим», оскільки 

голос, тембр, інтонація, міміка, жести, поведінка, загальна атмосфера 

створюють найемоційніше сприйняття інформації. Інтерв’ю робить інформацію 

достовірнішою, оскільки будь-яке повідомлення завдяки прямій мові набуває 

особливої правдивості. Як зауважує Р. Радчик, завдяки ефекту співучасті та 

відчуття достовірності досягається інформаційна мета [155]. 

Інтерв’ю є досить популярним та важливим жанром на телебаченні. На 

думку науковця І. Михайлина, «інтерв’ю є журналістським жанром, що являє 

суспільно вагому новину у вигляді відповідей особи на запитання журналіста. 

Один із найпоширеніших серед великоформатних інформаційних жанрів як у 

пресі, так і в аудіовізуальних ЗМІ та інтернеті. Журналістикознавці зазначають 

як позитивну загальну тенденцію сучасної журналістики – зміцнення 

інформаційної основи ЗМІ та посилення діалогічності. Інтерв’ю тут відіграє чи 

не найпершу роль, ставши домінуючим жанром на сторінках преси, в ефірі та 

інтернеті, набуваючи форм розгорненого діалогу з аудиторією (численні ток-

шоу, «прямі лінії», опитування тощо)» [121]. 

Досить гармонійно відбувається взаємопроникнення жанрів інтерв’ю та 

репортажу. Елементи кожного з них доповнюють один одного та надають 

інформаційному матеріалові нових ознак якісної трансформації. Особливо, 

коли автором інтерв’ю з ознаками репортажу є не журналіст/кореспондент, а 

ведучий програми новин, який отримав довіру глядача та репутацію, 
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сформовану протягом років. Така особа має свою аудиторію, адже глядач 

обирає не стільки телеканал, скільки ведучого тієї чи іншої телевізійної 

програми. 

Інформаційні матеріали, які набули риси жанрів інтерв’ю та репортажу 

(переважають елементи інтерв’ю), репортажу та інтерв’ю (переважають 

елементи репортажу), риси інтерв’ю та інфографіки, замітки та фейлетону, 

розглянемо на прикладі інформаційних програм каналів «1+1», «112 Україна», 

«5 канал», «NewsOne», «Eспресо TV» та «24 канал» за 2016 р. 

Інтерв’ю-думка-репортаж та інтерв’ю-повідомлення-репортаж. Такий 

жанр застосовують, коли журналісту треба отримати коментар з місця події, 

експертну оцінку цієї події та передати її атмосферу. Або ж коли у стислому 

вигляді треба викласти найбільш вагомі аспекти бесіди, а елементи репортажу 

дають такому інформаційному продукту змогу наблизити глядача до 

реальності. В таких матеріалах головне завдання не просто проінформувати 

аудиторію, а й здивувати та привабити яскравою, ефектною відеозйомкою. 

Тому дуже часто репортаж стає інформаційним приводом для інтерв’ю. 

Приклад використання цього жанру у випусках новин: телеканал 

«NewsOne» «Прямий ефір» за 20.10.2016 р. – двоє ведучих у студії беруть 

інтерв’ю у політичного експерта Дмитра Заборіна стосовно підвищення 

тарифів. У ході бесіди використано графік із відсотковою кількістю голосів, 

отриманих у відповідь на запитання «Чи вважаєте ви, що тарифи завищені?». 

Загальна кількість респондентів 35529, з яких 96% проголосували за відповідь 

«так», і 4% – «ні». У ході бесіди з героєм програми ведучі знайомлять свого 

глядача з журналістом, який перебуває на Майдані Незалежності, де проводять 

акцію «Тарифний Спротив». Перебуваючи на місці події, журналіст передає 

атмосферу побаченого та дає можливість глядачеві відчути все, що 

відбувається у реальному часі. Такі акції проходили по всій Україні, тому 

журналісти надавали відео також із Харкова.  

Репортаж-інтерв’ю. У такому матеріалі переважають риси репортажу, а 

елементи інтерв’ю насичують матеріал діалогічністю та багаторолевістю. Нині 
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випуски новин подають матеріали, де є симбіоз аналізу якогось явища, 

коментар експерта і присутність автора матеріалу на місці події. Це наповнює 

інформаційний продукт документальною реальністю завдяки відчуттям, які 

передає автор. 

Представлено у таких матеріалах:  

- «5 канал», програма «Час новин» (19:00) за 11.10.2016 р. – дії 

відбуваються на передовій у смт. Зайцево Донецької обл. Автор матеріалу на 

фоні реальних воєнних дій передає глядачеві емоційну картинку, бере інтерв’ю 

у військовослужбовців та заступника командира 43-го батальйону 53-ї 

механізованої бригади ЗСУ. «Час новин» (19:00) за 05.10.2016 р. – автор 

репортажу перебуває в Трьохізбинці Луганської обл. та інформує глядача про 

порушення Мінських угод російськими найманцями, які проводять навчання на 

полігоні неподалік від лінії розмежування. Використано у сюжеті елементи 

інтерв’ю з військовослужбовцями ЗСУ; 

- телеканал «NewsOne», програма «Діана Панченко» за 13.09.2016 р. – 

репортаж з Подільського районного суду м. Києва, де розглядали «Справу 

31 серпня». До інтерв’ю було запрошено О. Тягнибока, який відповів на низку 

запитань про події під Верховною радою в останній день літа 2015 р. 

«Телевізійний репортаж з місця події приваблює аудиторію своєю 

емоційністю, жвавістю та оперативністю. Очима телерепортера як свідка, 

учасника події є відеокамера, яка фіксує все у хронологічному порядку. 

Репортажність є особливістю сучасного інформаційного мовлення і 

транслювання на радіо, телебаченні, в інтернеті, тому вона притаманна будь-

якій передачі. Роль кореспондента поступово змінюється через нові можливості 

й обов’язки» [47, с. 252]. 

Активна аудиторія не лише сприймає інформаційний продукт, що його 

виробляє те чи інше медіа, а й аналізує та формує власну думку стосовно 

побаченого. Тому сюжети у жанрі репортажу з елементами інтерв’ю стали дуже 

популярними. Адже такий матеріал дає людині змогу побачити подію, 

проаналізувати її, а потім вирішити – погоджуватись зі сказаним журналістами 
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чи ні. Наочносіть відеорозповіді та присутність репортера на місці події 

роблять інформаційний продукт максимально наближеним до реальності.  

На думку В. Гоян «прямі ввімкнення з місця події стали важливим 

складником сучасних програм інформаційного телемовлення. Оперативно 

підготувати інформацію про подію до ефірного висвітлення в момент її 

звершення – завдання непросте у творчому сенсі й технічно. Утім, для 

інформаційників як державних, так і недержавних телепрограм характерне 

вміння налагодити взаємозв’язок основних складників трансляції – технічного 

передавання сигналу і, власне, професійного передавання інформації 

журналістом» [45, с. 32].  

Серед різновидів репортажу з рисами інтерв’ю, які найчастіше 

зустрічаються на досліджуваних інформаційних каналах України, можна 

виділити такі: 

- подієвий репортаж-інтерв’ю – виклад інформації про певну подію, 

інформаційним приводом для якої можуть бути воєнні конфлікти, страйки, 

зіткнення під стінами урядових установ, нові законопроекти, виборча кампанія, 

значні події культурного, релігійного та спортивного життя. В таких матеріалах 

журналіста цікавить не лише сама подія та те, що відбувається навколо неї, а й 

можливість за допомогою «ефекту присутності» наблизити свого глядача до 

активних учасників подій ; 

- тематичний репортаж-інтерв’ю – інформаційним приводом може 

бути актуальна тема. Інтерв’ю з якимось учасником подій виводить на вищий 

рівень реалістичності такий інформаційний матеріал. Причиною цьому є сам 

процес підготовки та зйомок. Заздалегідь обрати героя чи експерта та 

підготувати запитання неможливо. Все відбувається експромтом: ні журналіст 

не знає, на яку відповідь чи реакцію очікувати, ні інтерв’юйований не знає, на 

яке запитання доведеться відповідати. А тому поведінка, реакція і зміст 

відповіді покажуть всі реалії події чи явища. Особливо, якщо здійснюються 

прямі включення, то питання монтажу відпадає; 
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- спеціальний репортаж-інтерв’ю – в основі якого лежить важлива 

подія соціального життя країни. В такому матеріалі з’являються виразні ознаки 

публіцистичності, адже такі сюжети мають значно більший хронометраж й 

найчастіше виносяться за межі випусків новин. Це може бути репортаж, 

виокремлений в окрему передачу. Автором таких інформаційних продуктів є 

добре відомі репортери, які можуть зацікавити глядача та утримувати увагу, 

оскільки мають ім’я-бренд та повагу аудиторії. 

На думку І. Михайлина, створюючи ефект присутності, тележурналістика 

являє собою найбільш об’єктивну та ефективну звуко- та відеоінформацію. 

Вона впливає на два головних людських відчуття: зір і слух. Звісно, людина 

наділена п’ятьма відчуттями: зором, слухом, нюхом, дотиком і смаком. Проте 

за своєю природою людське сприйняття довкілля організовано так, що «на зір і 

слух припадає 95% інформації, яку вона отримує із зовнішнього світу, а на 

решту – лише 5%» [121]. 

Ефект присутності дає можливість новинній тележурналістиці бути 

найбільш об’єктивним інформаційним джерелом. Тут використовується 

майстерний монтаж, чергування близького і далекого планів, темпо-ритмічна 

організація матеріалів, змістовного та текстового ряду, коментування зорових 

образів ведучим. Телеекран створює ілюзію участі індивіда в події, за якою 

спостерігає глядач, а також дає можливість аналізувати факти та явища, із 

власних спостережень черпати висновки, а тому аудиторія довіряє найбільше 

саме телебаченню [100, с. 91–92]. 

Інтерв’ю-інфографіка. Доволі часто на українському телебаченні 

трапляється взаємопроникнення рис інтерв’ю та елементів інфографіки. Для 

початку з’ясуємо чим є на сьогодні «інфографіка». Немає єдиної думки 

науковців чи є інфографіка окремим жанром, чи частиною гіпержанру. 

Науковець С. Сімакова дає таке визначення цьому терміну: «…довідкова 

або ілюстрована статична інформація, представлена різними методами 

візуалізації: за допомогою графіків, діаграм, гістограм, ментальних карт (mind 
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map – карти пам’яті), тимчасових шкал (один з основних принципів анімованої 

інфографіки) тощо» [162, с. 220]. 

За словником журналістських термінів Г. Кривошеї, інфографіка має таке 

визначення: «інформаційна графіка у газеті, телепередачах, яка поєднана 

текстом» [95, с. 74]. Г. Цуканова так визначає роль інфографіки: «Анімована 

інфографіка є важливим елементом в ефірі практично всіх провідних 

інформаційних телекомпанії – CNN, BBS, CNBC і т. д. Для телекомпаній, що 

випускають щоденні та щогодинні новинні програми, інформаційна 

комп’ютерна графіка є життєво необхідним складником. Для забезпечення 

ґрунтовного та всебічного висвітлення подій такі новинні програми CNN, як 

«Newsday» і «Newshour», використовують анімацію для ілюстрації та 

пояснення новин. Репортажі про катастрофи, події, які небезпечно або 

неможливо зафіксувати на плівці, супроводжують реконструкції, створені за 

допомогою інформаційної графіки. Наприклад, при висвітленні воєнних 

операцій телевізійні аніматори нерідко створюють тривимірні карти рельєфу і 

відображають на них пересування військ територією країн, а при моделюванні 

вибухів на атомній станції в Японії інфографіка відображала перебіг подій, 

починаючи зі структурних схем землетрусу й закінчуючи лінійними графіками 

з прогнозованою кількістю жертв і таблицями з розрахунковими рахунками, на 

які можна перерахувати кошти» [204, с. 45]. 

Лідерами за кількістю використання інфографіки у новинних сюжетах є 

телеканали «1+1», «Eспресо TV», «NewsOne», «24 канал». Часто канали для 

детальнішого розгляду якогось питання візуалізують подію чи явище у вигляді 

таблиць, анімованих діаграм, графіків та гістограм. 

Взаємопроникнення елементів інтерв’ю та інфографіки можна 

спостерігати у новинних випусках «ТСН. Тиждень», коли ведуча А. Мазур бере 

інтерв’ю у героя програми, а на екран виводяться діаграми, тривимірні карти, на 

яких під час запитання чи відповіді, що стосується дотичної інформації, 

з’являються 3D зображення певних об’єктів. Під час бесіди з героєм чи 

експертом електронний фон на масштабному моніторі в студії може змінюватися 
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самостійно, незалежно від ведучого. Для цього є відеоінженер, який контролює 

цей процес. Проте для більшої ефектності ведуча в студії може за допомогою 

функції мультитач3, самостійно збільшувати чи зменшувати розміри зображення 

на екрані та управляти графікою. 

Інфографіка надає можливість телевізійному інтерв’ю бути промовистим, 

природнім та інформаційно-виразнішим. Нині ведучий у студії є господарем 

процесу, не обмеженим у русі. Вільне переміщення студією, відсутність 

офіціозу, природня поведінка й експромти, самостійне керування 

інфографічними елементами на екрані робить інтерв’ю-інфографіку важливим 

в арсеналі телевізійних жанрів. Додаткова візуалізація допомагає глядачеві 

будь-якого віку швидше осмислити та зрозуміти сказане. А коли цей процес 

відбувається яскраво та ефектно, то увага глядача гарантована.  

Найчастіше на українському телебаченні інфографічні елементи 

використовують у сюжетах про підняття цін на продукти харчування та зміни в 

тарифній політиці, про військову ситуацію в Україні, результати виборчої 

кампанії, про нові законопроекти та їх наслідки для суспільства.  

За потреби, дотик до монітору збільшує таблицю з цифрами чи діаграму, 

виділяє конкретний елемент чи зображення, виводить на екран для порівняння 

фрагменти графіків. Ведучий у реальному часі показує все те, про що говорить. 

Наприклад, у випуску «ТСН. Тиждень» за 03.07.2016 р. ведуча А. Мазур бере 

інтерв’ю у А. Геруса, колишнього члена Нацкомісії з регулювання енергетики 

та комунальних послуг. А за хвилину до того, як ведуча представить глядачам, 

хто є героєм ефіру, вона за допомогою інфографічних елементів наочно 

пояснює, якими будуть тарифи на опалення. За допомогою відеоінженера та 

режисера монтажу на екран виводять зображення ванни з цифрою 300л., а 

поряд на вишневій смужці цифру – 25 грн. Таким чином, ведуча візуалізовано 

пояснює, скільки в середньому коштуватиме прийом гарячої ванни після 

підняття тарифів. Далі на екрані з’являється батарея та лічильник опалення, а 

                                                           
3 Мультитач – від англ. multi-touch – функція сенсорних систем уведення, що здійснює 

одночасне визначення координат двох і більше точок дотику. 
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на задньому плані дві порівняльні діаграми з цифрами, що демонструють 

глядачеві, якою ціна була до підняття та якою буде після. Наскільки 

справедливими є ці тарифи, ведуча запитає у героя програми, чия експертна 

думка є цінною для української аудиторії. Таке наочне пояснення нових змін у 

тарифній політиці дає змогу легше та швидше сприйняти інформацію людям, 

які далекі від цього питання, але водночас є залежним від таких змін. 

У випуску «ТСН. Тиждень» за 21.08.2016 р. журналіст А. Цаплієнко бере 

інтерв’ю у представника головного управління розвідки Міністерства оборони 

України В. Скібецького. Темою інтерв’ю є найбільша загроза для нашої 

держави. Експерт у студії відповідає на запитання журналіста та наочно 

показує глядачам, звідки нам чекати небезпеки та які загрозливі напрямки є для 

країни. На мультимедійну стіну виведена карта України, на якій зображено 

східні кордони держави. В. Скібецький детально пояснює кожен з напрямків, 

показуючи їх на карті. Таке інтерв’ю-інфографіка докладно висвітлює 

експертну думку та позицію стосовно проблеми для людей, які мало що 

розуміють в аспектах воєнної політики і безпеки країни. 

В пресі інфографіка існує як незалежний самостійний жанр. А на 

телебаченні інфографіка є способом подачі інформації в журналістському 

матеріалі або ж симбіозом рис різних жанрів, наприклад, інтерв’ю та 

інфографіка. Спосіб подачі інформації з використанням інфографічних 

елементів є додатковим інструментом привернення уваги глядача.  

Замітка-фейлетон. На вітчизняному телебаченні набуває популярності 

жанр замітка-фейлетон. У таких матеріалах риси замітки виконують роль 

оперативного повідомлення з пізнавальною та політико-виховною метою, а 

риси фейлетону викривають негативну суть явищ та фактів реальності. 

Найчастіше у сюжетах українських телеканалів висміюють негативні явища 

соціально-політичного життя, до яких належать корупція, брехливість, 

бездарність, бюрократизм, зазнайство. Журналісти у таких сюжетах 

намагаються показати глядачеві повну невідповідність ідеалів та реалій. 

Основними ознаками такого жанру на інформаційному телебаченні є: соціальна 
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значимість події (особистості), оригінальний початок матеріалу, використання 

комічних відеоматеріалів (часто архівних), багатозначний підтекст, 

двозначність, натяк, наявність гострої інтриги. Найбільша кількість матеріалів у 

цьому жанрі зустрічається на телеканалі «24 канал» у програмі «Вєсті.ua». 

Більшість журналістикознавців стверджують, що інформаційні жанри 

покликані оперативно та об’єктивно повідомляти аудиторії про найголовніше в 

країні та світі. Проте сучасні реалії показують іншу картину: в результаті 

взаємопроникнення та взаємовпливу всіх груп жанрової системи, функції 

інформаційних програм на телебаченні дещо змінились. Такий стан речей 

спричинений потребами аудиторії. Інтенсивний ритм життя глядача у ХХІ ст. 

формує попит на інформаційний продукт, на формат такого продукту та на 

канал отримання його. Тому жодна з інформаційних програм досліджуваних 

телеканалів України не функціонує за законами та правилами класичної 

жанрової системи. Випуски новин меншою чи більшою мірою являють собою 

симбіоз інформаційного, аналітичного та художньо-публіцистичного жанрів. 

Інфографічний комплекс, до якого належать динамічні графіки, діаграми, 

таблиці, рухомі текстові рядки, рухомі заставки й логотипи, фото й 

відеоелементи, досить ефективно візуалізують сказане в ефірі програми, 

роблять новини цікавими. 

Мультимедійність у виробництві та розповсюдженні новин є важливим 

компонентом телевізійних технологій у системі формування глядацької 

аудиторії, рейтингів та престижу каналу. Вона впливає на жанрову систему 

інформаційної програми та на висвітлення нових тем. У аудиторії тепер є 

можливість споживати інформацію у вигляді тексту, що є на сайті під кожним 

випуском новин, у вигляді відео, яке деталізує зміст матеріалу, у вигляді аудіо 

(онлайн чи у записі), у вигляді фотозвіту чи інфографічних зображень або ж у 

поєднанні кількох форматів отримання новин. Всі ці можливості реалізуються 

на мережевому телебаченні. 

Теми та жанри, які найчастіше з’являються в інформаційних випусках 

новин, зумовлені соціально-політичними ситуаціями. Теми, що найчастіше 
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висвітлюються у жанрі репортаж-інтерв’ю, стосуються насамперед воєнної 

ситуації на сході країни, звідки ведуться прямі включення. В жанрі інтерв’ю-

репортаж журналісти готують матеріали на теми аналізу військово-політичної 

ситуації в Україні, домовленостей про припинення військових дій, підвищення 

тарифів, підняття цін на продукти. 

У наш час особливої складності у виборі теми для журналіста немає. 

Актуальність повсюди, варто лише торкнутися того чи іншого аспекту 

людського буття. Коли тема обрана, постає питання, в якому жанрі подати 

матеріал. Проаналізований контент новинних програм інформаційних 

телеканалів України показує, що інтерв’ю та репортаж найчастіше 

використовують у висвітленні політичних та суспільно значущих тем. Такі 

жанри використовуються як в ефірному мовленні, так і в інтернеті. 

Мережеве телебачення диктує дещо інші умови функціонування, які 

впливають на формотворчі процеси жанрової системи. Інформаційні онлайн-

мовники поєднують елементи інфографіки та інтерв’ю, замітки й фейлетону, 

паралельні трансляції кількох подій у поєднанні з ефірним інтерв’ю.  

Зміст та форма журналістського матеріалу взаємозалежні. Медіа 

працюють над тим, щоб полегшити сприйняття та отримання інформаційного 

контенту, зменшити для глядача витрати часу. Обираючи жанр, журналіст 

думає не лише про зміст матеріалу, а й про специфіку своєї аудиторії. Набагато 

легше пояснити своєму глядачеві те чи інше питання, використовуючи, крім 

позакадрового тексту, ще й яскраво-виразні інфографічні елементи. Для людей 

пенсійного віку, які не завжди добре сприймають на слух та розуміють 

законодавчі нововведення, найоптимальніше зобразити ці процеси в жанрі 

інфографіки. Інформаційні телеканали часто використовують прийом 

поєднання у кадрі кількох відео, які транслюються паралельно, наприклад, 

прямі включення з Верховної Ради, з мітингів, зі значущих подій та студійну 

зйомку. Такий прийом сприяє компактному й раціональному використанню 

ефірного часу та часу самого глядача. Це той випадок, коли аудиторія має 
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можливість в одному матеріалі отримати подвійне, а то й потрійне 

інформаційне наповнення.  

 

Висновки до розділу 2 

 

Під час перетворень у різних суспільних сферах загалом і в медійному 

полі зокрема, телебачення змінюється внаслідок появи нових технологій та змін 

потреб глядачів. У таких умовах найважливішим завданням власників медіа є 

швидке реагування на зміни та пристосування засобів масової інформації до 

тих викликів, які постають. Зі зміною традицій перегляду телевізійних програм 

та появою нових форм цього медіа, телебачення отримало інше обличчя.  

Для аналізу інформаційних програм у цій роботі обрано українські 

телеканали: «1+1», «UA:Перший», «СТБ», «5 канал», «NewsOne», «112 

Україна» та «канал 24». Інформаційні програми цих телеканалів представлені 

на таких ресурсах: «Facebook», «Twitter», «Instagram», «YouTube», «Google+», 

«Google Play», «iTunes». 

Суспільний мовник України «UA: Перший» забезпечує свого глядача 

якісним інформаційним наповненням, яке відповідає найвищим професійним 

стандартам, спрямоване на підвищення культурного рівня населення, на 

посилення інтересу до суспільно значущих тем, на збереження культурної 

спадщини та на задоволення потреб в об’єктивній інформації. Співпраця між 

медіа та глядачем приносить бонуси редакційній команді у вигляді 

безкоштовного додаткового контенту та піару. 

Функціонування телебачення в світовій мережі трансформує та 

видозмінює структуру жанрів, методи роботи з масовою інформацією, форму та 

канали подачі матеріалів. Нині на телебаченні популярним є жанр 

інфотейнменту – симбіоз інформації та розваг. Розважально-інформаційний 

формат присутній на кожному телеканалі України, зокрема на новинних 

каналах ефірного та онлайн мовлення. Проаналізовано інформаційні випуски в 
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жанрі інфотейнменту (або з елементами інфотейнменту), представлені на 

українських телеканалах «1+1», «112 Україна», «Eспресо TV» та «24 канал». 

На прикладі інформаційних програм досліджуваних телеканалів 

розглянуто дифузію інформаційних матеріалів як телемовну технологію, які 

набули риси жанрів інтерв’ю та репортажу (переважають елементи інтерв’ю), 

репортажу та інтерв’ю (переважають елементи репортажу), риси інтерв’ю та 

інфографіки, замітки та фейлетону. Відображення інформації у двох різних 

жанрах (або у матеріалі з елементами різних жанрів) підвищує ефективність 

сприйняття та залучає додаткову аудиторію. 

Потрапляючи онлайн, тематика, верстка, жанри, типи телепрограм тощо 

отримують характеристики технологій, які потребують постійних змін і 

вдосконалень в залежності від соціального замовлення аудиторії і ринкових 

реалій. Кожен жанр чи тема матеріалу, відео й аудіо характеристика 

телепродукту, верстка інформаційного випуску стають носіями технологічних 

функцій, які або можуть вироблятися лише в процесі створення інформаційних 

телепрограм, або, залежно від попиту користувачів, не залучатися до нього.  

Тому сума й вибірка певних носіїв, предметів чи засобів процесу (тобто 

жанрів, теми сюжету, верстки сюжету й загалом програми, включаючи заставки 

й джингли тощо) і становить той рівень технологічного розвитку інформаційної 

телепрограми, який на даний момент інтерактивно запитаний цільовою 

аудиторією.  
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РОЗДІЛ 3 

ТЕХНОЛОГІЯ ФОРМУВАННЯ ІМІДЖУ ІНФОРМАЦІЙНОГО 

ОНЛАЙН-ТЕЛЕБАЧЕННЯ В УКРАЇНІ  

 

3.1. Аудиторія новинного інтернет-телебачення в Україні: соціально-

демографічна характеристика 

 

Мультимедійна складова інтернет-телебачення, розвиток платформ 

розповсюдження контенту, зростання мобільних пристроїв, впровадження 

новітніх технологій значно вплинули на поведінку споживачів телевізійного 

контенту.  

Дослідник В. Іванов зазначає, що для масмедіа потенційною аудиторією є 

все населення країни. Проте при цьому дослідник зауважує, що в кожного медіа 

є своя вузька аудиторія, яка може змінюватися залежно від різних чинників. 

Тож засоби масової комунікації, з одного боку, прагнуть зберегти свою 

аудиторію, а з іншого боку – розширити її [76]. 

Акцентуючи увагу на значущості цифрових медіа, А. Качкаєва звертається 

на ролі їх цільової аудиторії: «Сьогодні не тільки друковані версії газет, 

традиційне радіо, але навіть і масове ефірне телебачення здають позиції перед 

інтернетом як найбільш перспективним каналом комунікації. «Швидкість», 

«мобільність», «мультимедійність», «універсальність», «інтерактивність» стали 

ключовими словами сучасного існування медіапростору. Аудиторія, яку все 

частіше називають провайдером журналістики, стає співучасником процесу 

виробництва мультимедійної інформації, причому не тільки видовищною 

(фото, відео, кліпи), але і текстової» [82]. 

Аналізу аудиторії українського телемовлення приділено увагу в 

попередніх дисертаційних дослідженнях Т. Федорів, яка аналізувала взаємодію 

з аудиторією телевізійних новин у контектсті мінливої української політичної 

комунікації [193] та Н. Виговської, яка виділила потреби регіональної аудиторії 
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щодо структурних складових мультимедійної новини та визначила оптимальну 

структуру мультимедійних новин [28].  

Оскільки аналогове та кабельне телебачення поступилися місцем 

цифровим платформам і онлайн-відео, це вплинуло на сучасних споживачів 

інформації. У 2011 р. компанія The Diffusion Group (TDG) провела дослідження 

«Телеглядачі 21 століття» [3]. Аналізуючи уподобання телеглядачів у час 

мультиплатформного телебачення, способи споживання контенту та шляхи 

отримання інформації, TDG виділила 5 типів споживачів контенту. 

До першої групи належать ті, хто уникає телевізора та надає перевагу 

відео на вимогу. Другу групу назвали «традиціоналісти ТБ» – це ті, хто любить 

«звичайне» телебачення та програми у прямому ефірі. Третю групу сформували 

люди, що уникають відео на вимогу і відмовилися від кабельного телебачення 

на користь супутниковому. Четверта група під назвою «ізгої ТБ» – це ті, хто 

дивляться відео, фільми, ролики на відеореєстраторах DVR або в інтернеті. Й 

останній п’ятий тип «фанати нового відео», до якого належать особи, що є 

послідовниками відео на вимогу та відмовляються від перегляду контенту по 

телевізору чи на носіях типу DVD і Blu-Ray [3]. 

У 2012 р. компанії «Factum Group» і «InMind», що спеціалізуються на 

вивченні медіаринку, споживачів медіа та корпоративної репутації, підготували 

аналітичний звіт «Вивчення стану розвитку медіа в Україні». Досліджувались 

уподобання людей віком 18–65 років, які проживають в обласних центрах. 

Результати опитування показали, що 90 % респондентів за останні 30 днів 

використовували телебачення як джерело отримання новинної інформації. 61% 

опитуваних вказали на те, що користуються інтернетом. Головною метою 

відвідування світової мережі є перевірка пошти, спілкування у соціальних 

мережах та перегляд новин. 42% респондентів за останні 30 днів 

використовували новинні сайти для отримання новин. Дослідження також 

показало, що 55% опитуваних довіряють новинам на телебаченні [73]. 

Упродовж 2013–2018 рр. ефірне телебачення втратило значну частину 

українських глядачів, які перейшли в інтернет для отримання новин. Відбулася 
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зміна ролей – збільшення ваги інтернету в житті людей і зменшення ролі 

традиційного телебачення. Інформаційний контент переглядають по телевізору 

переважно ті, хто не має доступу до мережі або не вміє користуватися нею.  

Інтернет на сьогодні переріс телебачення у швидкості та повноті подачі 

інформації. Тому є два шляхи розвитку, де інтернет-телебачення має всі шанси 

з часом витіснити ефірне телебачення, або ж відбудеться злиття телебачення та 

інтернету, в результаті чого аудиторія отримає лише переваги [150]. 

Компанія «Nielsen» у 2015 р. провела опитування у межах «Дослідження 

споживчої довіри аудиторії» (The Nielsen Global Consumer Confidence Survey), в 

якому взяли участь 30 тис. онлайн-респондентів з 60-ти країн світу в період від 

23.02.2015 до 13.03.2015 р. В Україні – 528 онлайн-респондентів [225]. 

На запитання «Якому джерелу актуальних новин ви надаєте перевагу» 

51% українських респондентів відповіли «телебаченню». Наступними після 

телебачення за популярністю серед українців є пошукові системи та новинні 

сайти. Схожа ситуація з глядацькою довірою у Європі, де у 32 країнах 55% 

респондентів використовують переважно телебачення як джерело найсвіжіших 

новин, 30% – пошукові системи та сайти, 27% – соціальні мережі. Решта 

використовують інші медіа4 [225]. 

У межах цієї дисертаційної роботи проведене опитування, в якому взяли 

участь 120 молодих людей віком від 18 до 35 років. 75 % з них отримують 

новини з інтернет-телебачення. Основною причиною такого вибору  

респонденти називають зручність у використанні веб-сайта телеканалу або 

відеоплатформи, де є той чи інший телемовець. Молода аудиторія не заперечує, 

що з кожним роком все менше дивиться телевізор [150]. 

Щоб отримати якомога більшу аудиторію, телеканали намагаються 

надавати доступ до інформаційних випусків в онлайн режимі, архівуючи їх на 

своїх веб-сайтах, а також створювати додатковий контент, призначений саме 

для інтернету. До такого контенту зараховуємо додаткову відеоінформацію на 

                                                           
4 Опитуваний мав змогу зазначати відразу кілька джерел, тому відповіді у сумі перевищують 

100 %. 
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теми, які обговорюватимуться в новинних програмах, стислі друковані анонси, 

пошук новин за хештегом5 під кожним випуском [150]. 

Портрет глядача формується на основі соціально-демографічних 

характеристик, які є головними для визначення веб-особистості користувача 

інтернету. До соціально-демографічних характеристик аудиторії ЗМІ належать 

вік, стать, матеріальний стан, посада, сімейний стан, склад сім’ї, рівень освіти, 

спеціальність та стаж трудової діяльності, професійний досвід, місце 

проживання, національність, релігійні та політичні погляди [150]. 

Вищезазначені соціальні характеристики є підставою для побудови 

квотної (вік і стать), та гніздової (місце проживання) вибірок при проведенні 

соціологічних досліджень. Демографічні характеристики застосовують також і 

для виокремлення різних типів ЗМІ: жіночі, дитячі, молодіжні, місцеві, 

регіональні, національні та інші. Серед соціальних характеристик виділяють  

часом ще й соціально-професійні (спеціалізація, рід занять, професійний статус, 

тип підприємства чи компанії) та соціокультурні (віросповідання, субкультурні 

й контркультурні особливості, форми проведення дозвілля) [150]. 

Соціально-демографічна ідентичність веб-особистості (учасника 

соціальних комунікацій всесвітньої мережі) перебуває в полі уваги багатьох 

суміжних наук: соціології, політології, психології, культурології, менеджменту, 

етнології, криміналістики, економіки тощо. Соціально-демографічна 

ідентичність особи вибудовується у співвіднесенні себе з певною 

національністю, професійним колективом, віковою групою, сімейним станом, 

членами родини. Це веде до появи стійких зразків поведінки – вболівання 

впродовж багатьох років за ту саму футбольну команду, надання переваги 

певному стилю одягу, захоплення певною справою (фотографія, танці, музика) 

тощо [198, с. 77]. 

                                                           
5 Хештег – тип позначки, який використовують у мікроблогах або в соціальних мережах, що 

значно полегшує процес пошуку новин за темою чи змістом; на приклад, #новини, #ведучі 

1+1, #благодійність, #новини ТСН 



151 
 

На думку Є. Дмитрієва, аудиторія ЗМІ має подвійну природу, оскільки, з 

одного боку, виконує роль суб’єкта, який споживає інформацію, а з іншого – 

виконує роль об’єкта, на якого спрямований постійний інформаційний вплив. 

Аудиторії властиво змінюватися під впливом споживаної інформації та 

змінювати систему ЗМІ: її структуру, зміст, спрямованість та 

інтенсивність [170, с. 73–74]. 

«З появою нових медіа, зі зміною медіаоточення споживача інформації… 

змінюється й характер активної масової аудиторії. Вона стає більш 

спеціалізованою і фрагментованою, різне медіасередовище по-різному 

структурує медіадосвід споживачів інформації. Все це веде до поділу загальної 

аудиторії на окремі ніші, сегменти ринкового збуту інформації (сегментація 

аудиторії). Медіа дають людям те, чого вони хочуть у цій “ринково-

споживацькій демократії”. Звичайно, це не відміняє суті масової комунікації, це 

лише ускладнює роботу журналістів, редакційних колективів у боротьбі за 

свою аудиторію» [158, c. 88–89]. 

Аудиторія інтернет-медіа має свою специфіку. І. Фомічова виділяє п’ять 

найпоширеніших рис такої аудиторії. До них належать: 

- аудиторна поведінка: частота й тривалість користування ресурсами 

інтернету, сумарний час та стаж користування інтернетом; 

- ставлення до інформації та її джерела: мотиви звернення до 

інтернету та його окремих ресурсів; інтереси та переваги; оцінки контенту і 

дизайну; задоволені / незадоволені запити; пропозиції щодо контенту і способів 

його подачі; оцінки навігації та опцій, пов’язаних з отриманням контенту, 

тощо; 

- комунікаційна активність: участь у створенні контенту; обмін 

інформацією всередині сайта; 

- соціально-демографічні характеристики: стать, вік, освіта, вид 

занять, кваліфікація, становище в корпоративно-професійній ієрархії, сімейний 

стан, місце проживання тощо; 
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- споживацькі характеристики: наявність побутової техніки, переваги 

щодо груп і брендів товарів, наміри стосовно придбання товарів тощо [199, 

с. 47–48]. 

Немає підстав вважати, що люди, які використовують цифрові технології 

для перегляду телебачення, відео за запитом, соціальні та мобільні 

відеоплатформи, змінять свої звички з роками та віддадуть перевагу перегляду 

новин по телевізору. Телекомпаніям варто реагувати на це, якщо вони не 

хочуть втратити свою аудиторію. 

Для українських телеканалів мережа є інструментом розширення 

аудиторії. Телевізійні новини українських телеканалів та 24-годинних 

інформаційних каналів використовують технології, шляхом експерименту з 

новими форматами, каналами розповсюдження, іміджем студій та ведучих.  

Для дослідження соціально-демографічних характеристик аудиторії 

інформаційного онлайн-телебачення в цій роботі застосовано метод опитування 

у формі анкетування глядачів українських телеканалів. Опитування проведене 

двічі з 11.04.2016 по 15.04.2016 р та у червні–липні 2018 року. Анкета 

складалась із 23 запитань у 2016 р. та із 30 запитань у 2018 р., серед яких 

питання для з’ясування соціально-демографічного портрету глядача та для 

визначення поведінки, уподобань та ставлення аудиторії до мережевого 

інформаційного телебачення. В анкеті були закриті, відкриті та напівзакриті 

запитання. До анкетування було залучено 250 осіб, серед яких 50% чоловіків та 

50% жінок [Додаток В].  

Розподіл опитаних за віком, сферою діяльності, місцем проживання, 

матеріальним станом і рівнем освіти представлено на рис. 3.1–3.5. 
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Рис. 3.1. Вікова структура аудиторії 

Вікові групи опитуваних складались із 60% 18-30 років, 20% 31-45 років, 

15% 46-55 років та 10% 56+. 

 

 

Рис. 3.2. Сфера діяльності респондентів 

 

Сфера діяльності респондентів розділилась на 45% держслужбовців та 

приватних підприємців, на 30% студентів та аспірантів, на 15% технічного та 

обслуговуючого персоналу та на 10% пенсіонерів й безробітних. 
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Рис. 3.3. Розподіл респондентів за місцем проживання 

 

За місцем проживання респонденти розділились на 45% жителі міста 

Києва, на 35% з обласних центрів, на 15% з районних центрів та на 5% із 

сільської місцевості. 

 

 

Рис. 3.4. Розподіл респондентів за матеріальним станом 
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За матеріальним станом респонденти розділились на високий рівень у 

відсотковому співвідношенні 25%, на середній – 35%, на низький – 20% та 

варіант без відповіді – 20%. 

 

 

Рис. 3.5. Розподіл респондентів за рівнем освіти 

 

Рівень освіти респондентів відповідає 45% повній вищій освіті, 27% 

середній спеціальній освіті, 25% рівню бакалавра та 3% повній середній освіті. 

Згідно з результатами дослідження аудиторії інформаційних програм 

інтернет-телеканалів України, що проведене у межах цієї дисертаційної роботи, 

основні зміни звичок у споживанні інформаційних медіа наступні: 

- 75% аудиторії віком від 18 до 35 років отримують новини в 

інтернеті. Половина глядачів віком від 35 до 55 надають перевагу традиційному 

перегляду телевізійних новин; 

- для 70% українців віком від 18 до 35 років мобільний телефон є 

основним пристроєм для перегляду інформаційних випусків у мережі; для 30% 

глядачів пристроями для повсякденного перегляду новин є ноутбук та планшет; 

- 55% українських глядачів надають перевагу перегляду окремих 

інформаційних сюжетів у соціальних мережах чи на відеоплатформах, ніж 

повним випускам новин; 
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- 80% українських глядачів на веб-сайті телеканалу більше цікавить 

друкований варіант новин, ніж перегляд відео; 

- соціальні медіа є джерелом для перегляду теленовин українських 

телеканалів для 60% глядачів, зокрема «Facebook» є найпопулярнішою 

мережею серед українців; 

- для 70% глядачів віком від 18 до 55 років соціальні медіа та 

відеоплатформи є джерелом отримання новин переважно в денний час; 

- 60% українців обирають соціальні мережі для перегляду 

телевізійних інформаційних програм задля можливості коментувати ту чи іншу 

подію; 

- 45% українських глядачів надають перевагу веб-сайтам телеканалів, 

оскільки там щохвилинно оновлюється новинна стрічка; 

- головною перевагою використання сайта телеканалу для 30% 

глядачів є можливість переглянути архів програм;  

- 40% українських глядачів беруть участь у створенні разом з медіа 

спільного інформаційного контенту [150]. 

Відповіді на запитання анкети показали, що аудиторія почала активно 

переглядати новини в мережі, починаючи з осені 2013 р., у зв’язку з подіями 

Революції гідності. 3–4 рази на день інформаційні випуски переглядає вікова 

категорія 18–30 років, а категорія 56+ дивиться новини в інтернеті 2-3 рази на 

тиждень. Серед найбільш відвідуваних інформаційних платформ, респонденти 

зазначили сторінки інформаційних програм у соціальних мережах – 30%, веб-

сайти телеканалів – 40% та відеохостинг «YouTube» – 30%. 

45% опитаних переглядають у мережі інформаційні випуски «ТСН»; 25% 

– новини телеканалу «112 Україна»; 15% – «Громадське ТБ»; 10% – «24 канал», 

а 5% дивляться в інтернеті решту українських телеканалів. 

60% респондентів надають перевагу перегляду новинних програм в 

інтернеті тому, що мають можливість дивитися як повні випуски, так і окремі 

відеосюжети; 25% зазначили, що полюбляють перегляд в онлайн режимі через 

те, що на кожному сайті телеканалу є архів програм; для 10 % основною 
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перевагою є можливість дивитися новини будь-де та на різних носіях; решта 

5% не знаходять жодних зручностей й переваг, а інколи переглядають 

теленовини, коли блукають просторами всесвітньої мережі. 

Для 78% опитаних (як молода аудиторія, так і старша) смартфон є 

сьогодні головним пристроєм для перегляду новинних програм. Вони щодня 

використовують телефон для перегляду інформаційних випусків. Більшість 

українських телеканалів представляють якісні мобільної версії своїх сайтів, що 

створює зручність у користуванні ними аудиторії. Для 22% – пристроями для 

перегляду є планшети та ноутбуки. Така безумовна перевага в оновленні та 

перегляді різноманітної інформації в реальному часі сприяє розширенню 

аудиторії медіа. 

60% молодої аудиторії віком 18-30 років мають підписку на сторінки 

інформаційних програм у соціальних мережах, серед вікових категорій 31–

55 років такі підписки мають лише 15%. 

60% аудиторії вікової групи 18–30 років часто коментують новини в 

соціальних мережах, 20% – кілька разів на місяць, решта 20% ніколи не 

коментують. У соціальних мережах глядач може бути активним учасником 

комунікаційного процесу: прокоментувати, запитати, покритикувати, 

подискутувати, залишити відгук та висловити своє персональне ставлення за 

допомогою коментаря чи «лайку». Тісний зв’язок зі своєю аудиторією сприяє 

ефективній роботі медіа. 

75 % опитаних переглядають інформаційні випуски онлайн у ранковий та 

денний час, 17% – вранці та ввечері, 8% – тричі на день. 

Відповіді респондентів показали, що найактивнішими глядачами, які 

відвідують веб-сайти телеканалів та дивляться випуски щодня, є жителі міста 

Києва та обласних центрів. У районних центрах аудиторія розділилася на три 

групи: 55% переглядають новини онлайн кілька разів на тиждень, 35% – кілька 

разів на місяць та 10% – не змогли підрахувати. Лише 25% жителів сільської 

місцевості інформаційні випуски в інтернеті переглядають 1-2 рази на місяць. 
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На запитання «Що найбільше дратує при перегляді інформаційних 

програм в онлайн-режимі» 30% відповіли – реклама, 23% – перебої з 

інтернетом, 47% – ніколи про це не задумувалися. 

При цьому 67% опитаних зазначили, що не переглядають новини по 

телевізору. Серед них 30% перестали дивитись телевізор уже 3–4 роки тому, 

27% – 2–3 роки тому, а 10% – залишили запитання без відповіді. 25% 

переглядають інформаційні випуски по телевізору лише у вихідні дні, а 8% 

використовують телевізор лише для перегляду кінофільмів та розважальних 

програм [Додаток В2]. 

Протягом червня-липня 2018 р. було проведено повторне опитування 

шляхом анкетування, у якому з’явилися 7 додаткових запитань для з’ясування 

споживчої поведінки аудиторії [Додаток В]. Головна відмінність у відповідях 

респондентів за останні два роки відмічаємо у кількості глядачів вікової 

категорії «31-45», що переглядають новини в інтернеті. У порівнянні із 2016 р. 

кількість таких глядачів виросла майже у два рази. Також анкетування-2018 

показало зміни у виборі телеканалів для перегляду інформаційних випусків 

новин-онлайн. Для прикладу, «ТСН» у 2016 – 45%, у 2018 – 35%; новинні 

випуски телеканалу «112 Україна» у 2016 – 25%, у 2018 – 30%. У 2018 р. маємо 

такі результати щодо перегляду новинних випусків телеканалів: «NewsOne» – 

25%, «ZIK» – 5% та «Еспресо.TV» – 5%. Як бачимо, за два роки серед 

уподобань глядацької аудиторії зникли новинні випуски телеканалів 

«24 Канал» та «Громадське ТБ». 

7 додаткових запитань в анкеті за 2018 р. дали змогу ширше розглянути 

вподобання та споживчі звички аудиторії новинного онлайн-телебачення 

[Додаток В]. Так, кількість відповідей 250 респондентів розділилась порівну на 

питання щодо використання веб-сайту для перегляду новин-онлайн. 50% 

відповіли, що віддають перевагу прямим ефірам, 50% – за перегляд збережених 

програм в медіа-бібліотеках. Глядачі вікової категорії «18–30» зазвичай 

переглядають новинні випуски на веб-сайті каналу шляхом відеотрансляції, а 

аудиторія «31-45» розділилась на дві групи. Більшість з них переглядають 
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вечірні випуски шляхом відеотрасляції, а протягом дня віддають перевагу 

аудіотрансляціям. Пояснюючи це тим, що це досить зручно, коли проводиш час 

за кермом або в громадському транспорті. Близько 10% цієї вікової категорії 

надають перевагу відеотрансляціям. Глядачі віком від 46 до 56+ також 

стовідсотково віддали перевагу відеотрансляціям. 

На запитання «Як ви вважаєте, чи зникне і як скоро телевізор з вашої 

оселі?» відповіді разюче відрізнялись залежно від вікової категорії. Аудиторія 

«18-30»: 90% відповіли, що не переглядають телевізор взагалі і навіть не мають 

його в оселі, ще 10% зазначили, що телевізор в їхній оселі для них скоріш 

атрибут з минулого. Вони його не переглядають. Вікова категорія «31–45» 

відповіли так: 75% – вважають, що найближчим часом зникне і переглядають 

дуже рідко; 25% – майже кожного дня переглядають. Ситуація для групи «46–

55» така: 85% – вважають, що найближчого часу не зникне, досить часто 

переглядають; 10% – вважають, що не зникне, переглядають з кожним роком 

все менше; 5% – переглядають часто, ніколи не замислювались над цим. 

Глядачі вікової категорії «56+» у 100% співвідношенні вважають, що телевізор 

не зникне з їхніх осель і переглядають кожного дня. 

Дати розгорнуту відповідь на запитання «Чи відомо Вам щось про 

кодування супутникового ТБ в Україні?» було для респондентів найважче. 

Лише 10% дали конкретну відповідь, ще 45% десь щось чули чи читали і решта 

45% не зрозуміли про що йде мова. Глядацька аудиторія «56+» не дала жодної 

відповіді щодо розуміння кодування супутникового ТБ, а більш розлого дали 

відповідь глядачі із категорій «18-30» та «31-45», які проживають у м. Київ. 

На питання про альтернативу переходу від супутникого телебачення: до 

цифрового перейшли б 45%, до кабельного 15% і до інтернетмовлення 40%. 

Останнє обрали серед вікової категорії «18-30» (90%, а 10% віддали перевагу 

цифровому). Глядачі «31-45» розділились між трьома варіантами у такому 

співвідношенні – 45% за цифрове, 35% за інтернет та 20% за кабельне. 

Категорія «46-55» відповіла так: 50% за цифрове, 30% за кабель і 20% за 

інтернет. А от глядачі вікової категорії «56+» розділили відповіді між 



160 
 

кабельним – 60%, цифровим – 30% і лише 10% за інтернет. Респонденти 

зазначених категорій, які надають перевагу кабельному телебаченню, на 90% 

жителі районних центрів та сільської місцевості. Така картина ще раз дає 

зрозуміти, що показник інтерне-покриття у сільській місцевості значно нижчий 

порівняно з містами. Населення заздалегідь, усвідомлюючи реалії сьогодення, 

не обирає інтернетмовлення як альтернативу. Відсутність рівних можливостей 

призводить до того, що житель села стає заручником малоінформованості та 

відсутності достатнього рівня освіченості. 

«Залежно від вище обраного варіанту, яку суму в місяць Ви готові 

платити за надання послуг?» Відповіді респондентів можна поділити за 

віковими категоріями. Для глядачів «18–30» питання ціни сформувалося так: 

30% відповіли, що немає значення, 30% готові платити не більше 200 грн. на 

місяць, 40% готові віддати 100–200 грн. на місяць. Категорія «31–45»: 45% 

відповіли, що за якісні послуги готові платити близько 300 грн. на місяць, 35% 

– не більше 100 грн., 20% – до 100 грн. Респонденти категорій «46–55» та «56+» 

у рівному відсотковому співвідношенні відповіли: 45% – до 100 грн., 55% – не 

більше 100 грн. 

Останнє питання анкети було поставлено, щоб дізнатись, чи відомо 

сучасним глядачам телевізійних новин щось про OTT-сервіси, як одну із 

тенденцій розвитку онлайн-телебачення. Результати опитування показали, що 

серед глядачів вікових категорій «18-30» та «31-45» 50% знають що це і змогли 

пояснити, 35% знають, але складно пояснити і 15% не змогли дати відповідь. 

Респонденти інших вікових категорій не змогли дати відповідь і велика 

кількість з них залишили це запитання без відповіді [Додаток В2]. 

Проведене автором опитування підтвердило дані інших дослідників, що 

телебачення утримує аудиторію 35 років і старше, а популярність сайтів і 

соцмереж зростає за рахунок молоді. При цьому молодь все частіше 

використовує для отримання новин новинні агрегатори (наприклад, ukr.net) і 

соціальні мережі – Facebook і Twitter. За даними дослідження Internеws, в 

Україні за 2016 р. Facebook збільшив на третину кількість користувачів – з 27% 
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до 36%, і майже наполовину – кількість тих, хто використовує платформу для 

читання новин (12% до 21%) [68]. 

Аналізуючи соціально-демографічнї характеристики аудиторії 

інформаційних програм інтернет-телебачення, з’ясували, що сучасний глядач 

відвик від телевізора та звик до  споживання інформаційного продукту «поза 

ящиком». Лідерами з перегляду мережевого телебачення для українців є 

мобільні пристрої та ноутбуки. Ритм життя сучасного українця настільки 

швидкий та насичений, що перегляд новин відбувається під час подорожі, 

рухаючись містом, чи за обідом під час робочої перерви. Для цього не потрібно 

вмикати телевізор, а достатньо мати при собі пристрій для перегляду та доступ 

до інтернету [150].  

Для вікової аудиторії 56+ телевізор залишається пристроєм для зручного 

й комфортного перегляду новин.  Для цієї аудиторії  процес адаптації до нових 

реалій та тенденцій навряд чи  стане комфортним. [150]. 

Як показало опитування, поняття «інтернет-телебачення» майже нікого 

не дивує, проте доступ до нього для жителів сільської місцевості залишається 

обмеженим. Адже для перегляду такого телебачення потрібен якісний інтернет. 

До основних переваг інформаційного інтернет-телебачення для більшої 

частина української аудиторії є наявність різноманітних мобільних додатків, 

що забезпечує зручність та практичність перегляду; щохвилинне інформаційне 

наповнення сайта; можливість переглядати окремі відеосюжети за темою та 

використовувати архів; наявність зворотного зв’язку на сторінках соціальних 

мереж [150]. 

На основі відповідей на запитання анкети, можна уявити 

середньостатистичного українського глядача інформаційного онлайн-

телебачення. Це може бути чоловік або жінка віком від 18 до 55 років, що 

проживає у столиці або в обласному центрі. Особа, яка має вищу освіту та 

середній рівень матеріального забезпечення, яка переглядає тричі на день 

інформаційні випуски в мережі. Для перегляду найчастіше  обирає веб-сайт 

каналу або соціальну мережу. 
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Інформаційний інтернет мовник впевнено себе почуває у великих містах, 

залишається питанням часу – районні центри та села. Такий вид телебачення 

входить у повсякденне життя більшості українців і з часом  займатиме там 

провідну позицію [150]. 

Отже, як буде відбуватися надалі розвиток телеіндустрії в нашій країні та 

у світі в цілому, можна лише уявити. Інтернет або поглине телебачення, або 

інтернет і телебачення будуть інтегруватися й доповнювати одне одного. Може 

бути і третій варіант – телебачення в процесі змін перетвориться у щось нове. 

Нині глядачі часто переглядають новини на мобільних пристроях у 

зручний для них час, не прив’язуючись до телепрограми каналу. Технологічні 

інновації та телевізійні технології дають аудиторії змогу переглянути будь-який 

випуск новин після його виходу в ефір або ж в онлайн режимі. Переглядаючи 

новинні програми на різних інформаційних та відео платформах, глядач може 

пропустити рекламу й перемотати на той сюжет, який його найбільше цікавить. 

Отже, він отримує лише ту інформацію, яка його цікавить на даний момент, та 

економить свій час, що є значною перевагою такого типу перегляду. 

Телебачення, як і раніш, залишатиметься важливим ЗМІ, проте його 

розвиток відбуватиметься в зовсім інших умовах, аніж було до цього. Зі зміною 

традицій перегляду телевізійних програм та появою нових форм цього медіа, 

воно отримало інше обличчя. Розглядаючи конкретно інформаційні програми 

на українському телебаченні, слід зазначити, що вони функціонують за 

правилами, які диктує сучасна аудиторія. А вона в свою чергу далеко відійшла 

від запланованого програмування телевізійного ефіру та від перегляду новин на 

одному пристрої. Західні науковці використовують термін «beyond the box» 

(«поза ящиком»), що означає перегляд телевізійних програм не на телевізорі, а 

на персональному комп’ютері, планшеті або смартфоні. Оскільки стиль 

перегляду користувачами новинних випусків (та й телебачення загалом) 

змінився, дуже важливим для сучасних телеканалів є наявність додатків, які 

дають змогу доступу до новинної стрічки на різних носіях. Телеканали, що 
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функціонують на різних соціальних платформах, стали інтерактивним засобом 

комунікації. 

 

3.2. Іміджева стратегія ведучого інформаційної онлайн-телепрограми 

як технологія формування іміджу 

 

Імідж ведучого лежить в основі ринкового телевиробництва і 

спрямований як на формування естетико-етичних засад журналістської 

діяльності, так і на економічну вигоду. Рівень ефективності зворотного зв’язку 

між аудиторією новинного онлайн-телебачення та ведучим-журналістом 

програми залежить від таких складників особистого іміджу ведучого: зовнішні 

характеристики, індивідуальні психологічні особливості, стратегії взаємодії зі 

своїм глядачем як в межах телевізійної програми, так і поза її межами. 

Інформаційні програми є основним стрижнем будь-якого телевізійного 

каналу, а отже, значною мірою впливають на його імідж. Якісне інформаційне 

наповнення впливає на популярність каналу, рейтинги і довіру аудиторії. 

Довіра до новини важлива для медіа так само, як жанр, стиль і форма [36, c. 56]. 

З погляду психології масової комунікації, телевізійна програма вважається 

вдалою, якщо вона має свого глядача, який зрозумів і прийняв як форму, так і 

зміст програми [20].  

Екранну творчість тележурналіста обговорювали та аналізували 

вітчизняні й зарубіжні вчені. Їх теоретичні здобутки, певні професійні 

стандарти, конкретні рекомендації для журналіста-телевізійника залишаються 

важливими й до сьогодні. Проте ритм модернізації телевізійної індустрії 

спонукає до нових поглядів, експериментів та практично-теоретичних 

досліджень. 

Сприйняття аудиторією телевізійної інформаційної програми залежить, 

зокрема і від емоційного ставлення до ведучого. Інакше кажучи, на глядача 

впливає не лише інформаційний бік повідомлення, а й особистість 

телекомунікатора.  
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Г. Беспамятнова, розробляючи теоретичну модель «мовної особистості» 

телевізійного ведучого, виділила такі категорії: 

1. Рольові характеристики: мужність, жіночність та сексуальність. 

2. Індивідуальні характеристики: а) характеристики зовнішності: (погляд, 

вигляд, телегенічність, наявність смаку); б) функціональні характеристики 

комунікаційної поведінки: (дикція, інтенсивність викладу, голос, інтонація, 

манера мовлення, міміка, пантоміміка, поведінка перед телекамерою); 

в) внутрішні особистісні характеристики: 1) стосунки «комунікатор-

повідомлення»: (інтелект, професіоналізм, позиція, переконливість, щирість, 

ставлення до інформації); 2) стосунки «комунікатор-аудиторія»: (знання 

аудиторії, самооцінка, ставлення до глядачів, темперамент, авторитетність, 

артистизм, дотримання правил ввічливості, наявність почуття гумору, 

чарівність, стратегія поведінки [14, с. 9]. 

Особистість ведучого завжди була цікавим елементом для вивчення й 

обговорення у теорії тележурналістики [75]. Питання стандартів професійної 

діяльності, особливостей формування іміджу та телевізійної творчості 

журналіста-ведучого не втрачає актуальності у час панування інтернету. Аналіз 

професії телеведучого інформаційної онлайн-телепрограми є актуальним та 

перспективним як у науковому, так і в прикладному аспектах [146]. 

Вивченню образу ведучого телевізійних програм присвячені дослідження 

В. Саппака [159], в якому автор аналізує екранний образ телевізійних дикторів і 

журналістів; Е. Багірова [10, 11, 12], Л. Бруса [23], В. Вільчека [29], 

Ю. Єршова [60], О. Нуждіна [132], О. Прикидько [146], О. Юровського [223]. 

Необхідно також відзначити науковий доробок Р. Борецького [20], Є. Доценко 

[57], Л. Гуревича [50], М. Скуленка [166] та ін. 

Серед науковців, які приділили увагу телевізійній журналістиці, різні її 

особливості досліджували такі українські та зарубіжні вчені: А. Бессараб [232; 

233], В. Гоян [44], О. Гоян [46; 242], З. Дмитровський [55], Ю. Єлісовенка [64; 

65], Д. Жарких [66], Г. Кузнецов [96; 97], Л. Матвєєва [116; 218], 

О. Муратов [122], М. Нагорняк [124], М. Недопитанський [128], 
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О. Омельяненко [133], О. Поберезнікова [136], Є. Попа [139], Л. Федорчук [194; 

196], Л. Федотова [197], В. Цвік [180], І. Черемних [210], А. Шоріна [221], 

А. Яковець [224].  

Особистість ведучого часто є вирішальним компонентом у побудові 

зв’язку між аудиторією та медіа. Адже, крім збалансованої та правдивої 

інформації, для глядача важливо, хто саме буде щодня йому повідомляти про 

актуальні події. Сприйняття глядачами інформаційної програми розпочинається 

зі сприйняття ними ведучого. А вже потім вони оцінюють телевізійний 

продукт, його характеристики та особливості. Телеведучий є своєрідною 

сполучною ланкою між інформаційним продуктом та аудиторією, від нього 

залежить успішність чи неуспішність комунікаційного акту. Приязне 

сприйняття до ведучого сприяє високим рейтингам програми. 

Кожен телеведучий має власний образ, що охоплює його зовнішність, 

невербальні та вербальні характеристики. До зовнішності можна віднести, крім 

рис обличчя, ще й чарівність, харизму, телегенічність, вміння тримати себе 

перед камерою, стиль одягу, зачіску, макіяж, мужність/жіночність. 

Паралінгвістичні (невербальні) категорії: жести, міміка, рухи тіла, пози, тон, 

паузи. Термін «паралінгвістика» можна розглядати у вузькому та широкому 

тлумаченні. У вузькому сенсі він означає тон мови, гучність, темп, паузи, 

заповнювачі пауз («е-е», «мм-мм»), тембр голосу, висота, діапазон, вимова та 

індивідуальні особливості (хриплість голосу, пришіптування, прицмокування). 

У ширшому значенні термін охоплює жести, пози, рухи тіла, вираз обличчя, 

погляд. Невербальність багато важить у передачі емоцій глядачам, виявляє 

ставлення ведучого до змісту. Невербальні засоби впливають не менше, ніж 

вербальні, оскільки проявляються на підсвідомому рівні. Вербальні ознаки – це 

дикція, артикуляція, динаміка мовлення, інтелектуальні та граматичні 

показники. 

Дослідниця В. Бабенко зазначає, що мова є первинною у знаковій системі 

творення телевізійного образу. «Мова – єдиний засіб, з допомогою якого всі 

системи інтерпретуються, закарбовуються в пам’яті. Завдяки телевізії як 
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взаємодії вербального та візуального людина пізнає світ та прагне змінити його. 

Телебачення пропонує адресатові інтерпретувати, обмінюватись, зберігати 

інформацію… Його можна визначити як складну ієрархічну структуру, що 

побудована із взаємопов’язаних знаків. Звуко-зоровий художній образ (в русі, 

розвитку, становленні) створений специфічними (технічними і виражальними) 

для екрану засобами. Він пропонує глядачеві максимум інформації про єдність 

явищ, станів і виховує глядача як суспільну людину, особистість» [9]. 

Л. Брус, відповідаючи на запитання, яким має бути диктор-телеведучий, 

зазначив: «Окрім фізичних даних – хорошої зовнішності, приємного голосу і 

правильної вимови – диктору-журналістові потрібні: 

– широка освіта; 

– знання життя і людей; 

– розум і винахідливість; 

– почуття гумору; 

– терпіння; 

– уява; 

– ентузіазм; 

– скромність, що будується на вірі в себе; 

– здатність працювати в колективі» [23]. 

Історія телебачення свідчить, що становлення професії телеведучого 

сприяло формуванню інформаційно-аналітичного типу програм, де журналіст 

виступає і в ролі інформаційника (так званої «людини-якоря»), і аналітика 

(коментатора, оглядача). Проте в інформаційному типі програм ведучий-

журналіст довго виконував функції лише ведучого-диктора [44]. 

У телеіндустрії використовуються здобутки іміджології. Термін 

«іміджологія» введений в обіг у 1990 р. У книзі В. Шепеля [216] зазначається, 

що «іміджологія» – це наука й мистецтво. Пріоритетним в цій науці є 

технологія побудови особистого шарму. Правильне застосування настанов 

іміджології допоможе медійникам, а особливо телеведучим, вміло 

вибудовувати міжособистісні зв’язки зі своєю аудиторією. Адже успіх у 
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створенні позитивного іміджу впливає на управління людськими враженнями, 

емоціями, симпатіями. Професійний успіх тележурналіста пов’язаний з 

ефектом його особистої чарівності, завдяки якому він знаходить підтримку й 

визнання у глядача. Серед головних функцій іміджу, які сприяють завоюванню 

аудиторії телеведучим, є такі:  

- створення навколо особистості ореолу привабливості веде до 

соціальної затребуваності та розкутості у прояві кращих якостей; 

- комфортизація міжособистісних відносин: індивідуальна чарівність 

привносить у спілкування симпатії та доброзичливість; 

- психотерапевтична: усвідомлення власної непересічності та 

підвищеної комунікабельності дає впевненість у собі [216]. 

Найчастіше саме з обличчям телевізійного комунікатора асоціюється і 

програма, і сам засіб масової інформації, а тому він є візитівкою каналу. 

Аудиторія, обираючи екранного співрозмовника, тим самим надає перевагу 

певному каналу. Сприйняття чи несприйняття телевізійної інформації глядачем 

багато в чому залежить від джерела цієї інформації – ведучого.  

Нині український глядач може спостерігати різні образи, стилі та іміджі 

телеведучих новинних програм. З кожним роком телебачення відходить від 

серйозних, стриманих, дещо скутих образів. Натомість з’являється розкутість, 

що інколи не відповідає офіційності стилю мовлення інформаційних програм.  

Телеведучий новин (зокрема онлайн-випусків) є одним з важливих 

елементів у популяризації того чи іншого онлайн-ресурсу. Особливо, коли 

інформаційна програма містить елементи інтерв’ю, дискусії, репортажу чи 

розслідування [146]. 

Головним завданням для телеведучого є ґрунтовна підготовка і готовність 

до будь-яких поворотів у розмові. Ведучий повинен психологічно грамотно та 

відповідально вибудувати діалог, щоб глядач зацікавився, співпереживав та 

зрештою довіряв отриманій інформації. 
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В. Маргалик, аналізуючи відповідність іміджу ведучого телевізійної 

програми жанровій тематиці, говорив, що від ведучого новин залежить, чи 

аудиторія відчуває або не відчуває психологічну підтримку [113, с. 70–84]. 

Суворих рамок щодо зовнішнього вигляду ведучого новин вже немає. 

Класичний офіційно-діловий стиль одягу поки що переважає, але деякі канали 

тією чи іншою мірою використовують стиль, притаманний розважальним 

програмам. «Зачіска, поза, одяг – ключі до розуміння повідомлень. І лише 10% 

запам’ятовується з того, що говориться» [83, с. 215].  

Наприклад, іміджмейкер М. Спіллейн надає такі рекомендації щодо 

використання кольорів у одязі телеведучого: «Слід уникати крайнощів, тобто 

дуже світлих і дуже темних кольорів. У чорному ви на екрані матимете 

засмучений вигляд, світлий «знекровлює» і «засліплює». Соковиті рожеві 

кольори… справляють враження так званої «кровотечі», яка означає, що 

контури образу розмиваються і миготять, начебто стають зернистими. Що 

сучасніше обладнання у студії, то бажаніші насичені яскраві кольори. 

Дізнайтесь, як оснащена студія, в якій ви виступатиме, щоб уникнути 

труднощів у виборі стилю та колірного поєднання. Найвдаліші для телекамери 

ті кольори, що лежать у середині спектра: блакитний, зелений і пурпуровий. Їх 

легко сфокусувати, і на екрані вони мають реальний вигляд. Найбажанішими є 

блакитно-зелені і бірюзові відтінки. З блакитного спробуйте: середньо 

блакитний, королівський блакитний, паризький або сірувато-блакитний, 

фіолетово-блакитний, світло морський або блакитний з металевим відтінком. 

Зелений має гарний вигляд у діапазоні від мохового й оливкового до 

смарагдового (темно-зелені відтінки, наприклад кольори лісової зелені, 

здаються на екрані чорними, тоді як світло-зелені засліплюють). Для 

телекамери прийнятний і пурпуровий колір – від бузкового, фіолетового, 

оливкового до справжнього пурпурового. Уникайте дуже насиченого 

пурпурового, котрий на екрані має вигляд рудого або чорного» [171, с. 145–

152]. 
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Серед проаналізованих телеканалів намагаються залишатися відданими 

класиці (з незначним введенням елементів інших стилів) ведучі таких програм: 

«ТСН» на «1+1»; «Час новин» на «5 каналі»; «Вікна-Новини» на «СТБ»; 

«Новини 112» на «112 Україна»; «Новини» на «UA:Перший»; «Випуск новин» 

на «24 каналі», новинні випуски «NewsOne», «Hromadske.tv» та «Еспресо TV». 

Стиль одягу телеведучих є одним зі складників технології формування 

іміджу. Цей складник на зазначених телеканалах можна класифікувати на такі 

види: 

- Класичний з елементами ділового стилю. Він притаманний 

ведучим-консерваторам, які одягнуті у речі, що не викликають зайвих емоцій, 

стримані та лаконічні. В одязі переважають ахроматична гамма та пастельні 

відтінки. Класичний стиль доповнюють елементи ділового, а саме: елегантність 

деталей, модні лінії, форми та силуети. Зазвичай такий стиль супроводжується 

стриманим макіяжем та відсутністю аксесуарів чи прикрас. Іноді образ 

ведучого можуть пожвавлювати відносно яскраві або масивні ґудзики, 

кольорові пояски чи брошки. Ведучі, які використовують такий стиль, 

зустрічаються в інформаційних програмах телеканалів «UA:Перший» та «5 

канал». Ведучі-жінки одягнені в сукні чорного, синього, сірого або ж чорно-

білого кольорів. Скромні зачіски і стриманий макіяж доповнюють образ. 

Ведучі-чоловіки зазвичай одягнені у ділові костюми, зрідка використовують 

сорочки та краватки у кольорах, що виділяються на тлі самого костюму. Це 

може бути чорний костюм або ж піджак у клітинку й фіолетова або світло-синя 

сорочка.  

- Casual (повсякденний) стиль. Набув популярності серед ведучих 

інформаційних програм в останні роки. За рахунок сучасного, модного, 

практичного й зручного одягу створюється образ, який стає ближчим до 

глядача. Здається, що це давній знайомий, який сьогодні вкотре розповість тобі 

про актуальні новини країни й світу. В такому образі за рахунок невимушеності 

телеведучий притягує до себе глядача. Головною характеристикою такого 
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стилю є зручність та комфорт. У свою чергу він має кілька підвидів, які помітні 

на українському телебаченні: 

А) Smart-Casual (елегантна повсякденність) часто зустрічається в образах 

ведучих програм «ТСН» на «1+1», «Вікна-Новини» на «СТБ», «Новини 112» на 

«112 Україна» та інколи в «Час новин», що на «5 каналі». Цей стиль передбачає 

строгі силуети вбрання у поєднанні з легкими елементами гардеробу. Для 

прикладу, ведучі з’являються в інформаційних випусках вбрані у білий, чорний 

або синій піджак поверх червоної, блакитної, пурпурової сукні-футляр або у 

кремовий джемпер з вишневою спідницею, у фіолетову сукню з накладними 

елементами на талії. 

В) Casual-Glamour. Стиль, який, здавалося б, аж ніяк не підходить 

інформаційним випускам новин, доволі часто присутній на українському 

телебаченні. Його можна зустріти в образ ведучих новинних програм 

телеканалів «1+1», «СТБ», «112 Україна». Цей стиль дуже схожий з 

попереднім, проте його основною відмінністю є доповнення одягу різними 

елементами: романтичними комірцями й манжетами на сукнях, складками на 

спідницях, об’ємними воланами на блузках. 

С) Sport-Casual. Такий підстиль зі спортивними елементами в одязі 

зустрічається у ведучих інформаційних програмах телеканалу «Hromadske.tv».  

- Стиль вамп. В минулому столітті було б важко уявити 

телеведучого інформаційного випуску новин з яскравим макіяжем, декольте та 

голими плечима. Проте зі зміною всієї структури телевізійної індустрії 

змінюється й обличчя того, хто повідомляє аудиторії про найголовніше 

кожного дня. Це скоріше виняток із правил, ніж норма, проте на українському 

телевізійному ринку є такий приклад. Телеканал «NewsOne» представляє своїй 

аудиторії ведучих новинних телепрограм, які вбрані досить відверто, як для 

інформаційного мовлення, мають яскравий макіяж та манікюр (червона помада, 

виразно нафарбовані очі, червоні нігті), екстравагантні зачіски, масивні, 

ефектні, блискучі аксесуари. Телеведучим каналу «NewsOne» під час денних 

випусків новин часто наносять вечірній макіяж з найяскравішими та 



171 
 

найзухвалішими кольорами тіней і помад. В одязі також використовують 

яскраві кольори: синій, червоний, світло-зелений, рожевий, жовтий. 

Обираючи свій стиль і працюючи над образом, телеведучий і його 

команда повинні пам’ятати, що основою новин є інформація, а вже потім сам 

ведучий. Тому варто дуже ретельно підходити до образу, обираючи одяг, 

макіяж та зачіску. Дуже важливим є гармонійне поєднання специфіки програми 

зі стилем й образом ведучого.  

Деякі дослідники вважають, що імідж телеведучого має бути 

спрямований на естетико-етичне формування глядача [161, c. 27]. Але не варто 

забувати, що головним завданням телеіміджу є приваблювати й притягувати 

якомога більшу аудиторію. Тому сучасний телеведучий інформаційної 

програми має бути яскравою, цікавою й харизматичною особистістю, що з 

часом стає близькою своєму глядачеві, з яким вона зустрічається у визначений 

час. Вдало підібраний образ і позитивний імідж ведучого приносить 

економічну вигоду телеканалу. 

Мова мовлення є вирішальною у виборі інформаційної програми певною 

групою глядачів. Ті, канали, що ведуть двомовне мовлення, на сьогодні мають 

можливість отримати більшу аудиторію, ніж суто українськомовні чи суто 

російськомовні. Симбіоз мов на телебаченні виглядає як догоджання всім 

глядачам. На каналах «NewsOne», «5 канал», «112 Україна» та «Hromadske.ua» 

характерне інформаційне мовлення на українській та російській мовах. 

Неабияку роль у створенні позитивного іміджу телеведучого відіграє 

манера ведення програми. Наступним складником технології формування 

іміджу є комунікаційна стратегія ведучого та його поведінка у кадрі, які 

впливають на емоційне сприйняття програми аудиторією. За цим критерієм 

можна класифікувати ведучих інформаційної онлайн-програми на такі типи: 

- Ведучий-диктор. Такий тип ведучого новинної програми в чистому 

вигляді вже не існує. Проте іноді можна зустріти надмірну офіційність, 

відсутність будь-яких емоцій та домінуючу роль телеведучого в програмі. 

Складається враження, що такий ведучий не зацікавлений в тому, про що 
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розповідає, а головним його завданням є чітко начитати текст. Така манера 

ведення програми виглядає невиразно, а ведучий позбавлений індивідуальності. 

Такі ведучі іноді зустрічаються на телеканалі «UA:Перший».  

- Ведучий- оповідач. Цей тип ведучих задає ритм розмови і розуміє 

те, про що він доповідає. Вони використовують емоційні слова, 

використовують історичні приклади і власний досвід, надаючи розповіді 

глибину. Їм завоювати аудиторію набагато легше, ніж ведучим-дикторам. 

Приклади можна бачити на телеканалах «24 канал», «Hromadske.ua» та «5 

канал».  

- Ведучий-співрозмовник-коментатор. Він демонструє 

зацікавленість, коментує й висловлює власну думку. Вплив на глядача 

досягається інтонаційними та емоційно-візуальними хитрощами. Програму 

вибудовує так, щоб склалось враження, ніби глядач є давнім знайомим 

телеведучого. Найчастіше такий тип можна зустріти на телеканалах «112 

Україна» та «1+1». 

- Ведучий-актор. Такий телеведучий має індивідуальний стиль 

спілкування з аудиторією. Він створює довірливі відносини з глядачем завдяки 

зовнішній чарівності, емоційному викладу подій, доречному жарту і тону 

розповіді, вираженій власній позиції стосовно того чи іншого питання. Така 

манера ведення інформаційної програми вважається нетрадиційною та поки що 

незвичною. Телевізійна індустрія видозмінюється, доповнюється новими 

формами, тому не дивно, що з’являються нові типи телеведучих. Серед 

інформаційних телеканалів України інколи такий тип зустрічається на 

телеканалах «Еспресо TV» та «News One». 

Для детальнішого розгляду образів та типів ведучих інформаційних 

програм онлайн-телебачення як складників технології формування іміджу було 

обрано канали: «Hromadske.tv», «UA:Перший», «Еспресо TV» та «24 канал». 

Ведучих інформаційних програм вище зазначених інтернет-каналів об’єднує 

спільна риса – відсутність класичного образу диктора [146]. 
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Зважаючи на те, що «Hromadske.tv» позиціонує себе сучасною 

мультимедійною платформою, а не традиційним телеканалом, тому й ведучі 

інформаційних програм також далекі від класичного взірця. Принципово нові 

способи подачі контенту притаманні всій команді цього засобу масової 

інформації. Журналісти інтернет-телеканалу є такими собі «медіакіборгами», 

які володіють багатофункціональними можливостями: і відзняти матеріал, і 

передати новину на сайт, і затвітити, і вийти в ефір у ролі ведучого. Класичний 

варіант студії, випуску новин та ведучих на «Hromadske.tv» відсутній. 

Телеведучі інформаційних програм з’являються на екранах в одязі стилю 

«casual» та з мінімумом гриму [146]. 

Створюючи свій стиль одягу, телеведучий, насамперед, повинен знати 

аудиторію, на яку він розраховує вплинути. Адже будь-яка деталь у 

зовнішньому вигляді може викликати як позитивні, так і негативні асоціації. 

Стильові елементи та кольорова гамма є логічним продовженням жанру й 

тематичного спрямування телепередачі.  

Ноутбук для ведучих «Hromadske.tv» є незмінним девайсом, з екрану 

якого зачитують текст та кількома натисками клавіш виводять на великий екран 

потрібну інформацію. Це може бути будь-яка картинка, сайт, відео, які  

потрібні для більш детальної візуалізації та  обговорення теми. Вони  можуть 

детальніше описати подію та розкрити факти глядачеві. Ведучий може 

підтвердити або спростувати інформацію, якщо гість у студії відмовляється 

коментувати чи визнавати її. Але доволі часто відчувається невпевненість 

ведучих у кадрі. Вони намагаються бути розкутими та мати демократичний 

вигляд, проте це не завжди йде на користь. Телеведучі позиціонують себе 

давніми знайомими зі своєю аудиторією і поводять себе так, ніби завітали в 

гості поговорити про наболіле. Досить часто ведучі ставлять питання до гостя 

простою мовою , аби було цікаво за змістом і за формою. Вони дозволяють собі 

емоційно-піднесений тон та жарти. Така манера ведення програми викликає 

довіру та дозволяє виглядати у кадрі досить природно [146]. 
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«UA: Перший», «Еспресо TV» та «24 канал» мають ведучих-новинарів, 

найбільш наближених до класичної форми. Класичній моделі ведучого 

інформаційної програми відповідають стиль одягу, манера триматися у кадрі, 

мова. Персоналії, які з’являються у кадрі, не просто начитують текст, а несусть 

смисли. Вони і є центральною ідеєю випусків новин цих трьох каналів. 

Ведучим притаманно поводити себе більш-менш стримано, проте природно, 

легко й невимушено. Вдало підібраний одяг, зачіска та ненав’язливий макіяж 

відповідає офіційному стилю. 

Для «24 каналу»  характерними є подача актуальних новини і живі 

трансляції з місця подій. Команад каналу активно поєднує традиційне 

телебачення з новітніми інтернет-технологіями.  Ведучий інформаційної 

програми працює  в сучасній та просторій студії, оснащеній проекційною 

відеостіною , на тлі якої він працює [146]. 

Для «Еспресо TV» характерна така філософія: ведучий для глядача є 

другом та порадником. Насправді, ведучі, враховуючи експертну думку, 

намагаються аналітично міркувати про проблеми, які підіймають в ефірі. Вони 

емоційно й зацікавлено розповідають новини, а не просто зачитують їх із 

суфлера чи з екрану ноутбука. Тут є зважене поєднання традиційного 

консерватизму з невимушеною відкритістю. 

Образ ведучих інформаційних програм суспільного мовника 

«UA:Перший» відповідає  традиційно класичному. Ведучим притаманний стиль 

поведінки у кадрі стриманий, за відсутності занадто емоційних жестів та 

міміки. 

У класичному розумінні ведучий телевізійної інформаційної програми 

має бути зовнішньо привабливим і мати ефективні комунікаційні навички. 

Обов’язковими характеристиками ведучого традиційної інформаційної 

телепрограми є добре поставлений голос, правильне мовлення, хороша реакція 

та бездоганний стиль одягу [146]. 

Такі ведучі є і на інтернет-телебаченні, якщо телеканал забезпечує 

мовлення через інтернет. Якщо ж мовлення здійснюється лише в інтернеті, то 



175 
 

на перше місце виходить не стільки візуальне, скільки вербальне. Зовнішність 

та стиль одягу поступаються місцем аналітичності розуму та емоційному 

складнику, адже ведучі новин інтернет-телеканалів ставлять за мету встановити 

контакт зі своїм глядачем за рахунок дружньої, невимушеної розмови. Головне, 

аби відбулося сприйняття та розуміння аудиторією інформації, а не 

нав’язування певної думки [146]. 

Помітною тенднцією останніх кількох років є те, що втрачається вплив 

ведучого на аудиторію в інтернет-мовленні. Адже більшість телеканалів у 

соціальних мережах та на відеохостингу YouTube виставляють для перегляду 

лише окремі сюжети із новинних випусків, де немає ведучих у кадрі. Ведучі 

присутні в сюжетах на веб-сайтах телекомпаній, де споживач може знайти їх 

фото, тексти про них, чати, рекламу, анонси.  

 

3.3. Особливості просування інформаційного телевізійного контенту 

в Україні: традиційні технології і нові підходи  

 

Над інформаційним випуском новин працює велика команда журналістів. 

Але для того, щоб ефективно донести до свого глядача медійний продукт, не 

достатньо анонсу з переліком тем наступного випуску. Основна маркетингова 

функція на будь-якому телеканалі – це промоція, тобто спланована і тривала 

робота над створенням позитивного іміджу, підтримкою діалогу між 

телебаченням і аудиторією, а також над пошуком взаємовигідних відносин з 

організаціями й особами, від яких залежить фінансовий успіх каналу [114].  

Замало просто виробляти якісний медійний продукт, адже сучасний 

споживач має доступ до численних телеканалів та новинних програм і може 

обирати те, що відповідає його потребам. Вдало обслуговуючи свою аудиторію, 

телеканал творить власний бренд, репутацію та імідж, які згодом впливають на 

його рейтинги та на розширення кількості споживачів. 

Успіх телекомпанії та телевізійної програми залежить від грамотної 

маркетингової діяльності, до якої входять визначення цільової аудиторії та її 
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основних інформаційних потреб, а також налагодження каналів просування 

розробленого медійного продукту. Наприкінці 1970-х рр. Дж. Маккарті 

розробив модель маркетингу, яка отримала назву «концепція 4Р», що в 

перекладі з англійської означає: товар, місце, просування та ціна [92, c. 12]. 

Зв’язок між телеканалом та глядачами реалізується за допомогою 

комунікаційної політики: інформування, нагадування глядачам про програму та 

залучення їх до перегляду, створення позитивного іміджу каналу. До потужних 

технологій просування інформаційної програми належать анонси програм, відео 

заставки, зовнішня реклама, реклама у пресі, на радіо. Нині особливого 

значення для просування телевізійних випусків новин набувають офіційні 

сайти телеканалів та офіційні сторінки інформаційних програм у соціальних 

мережах та на відеоплатформах.  

Панель інструментів відеохостингу «YouTube», соціальних мереж 

«Facebook», «Twitter», «Instagram» та офіційних веб-сайтів телеканалів як 

складник технології просування надає функціональні можливості та оптимізує 

й полегшує просування контенту в мережі. Це різновид маркетингових 

інструментів у мережі, які стимулюють глядачів до певних дій, а ті, у свою 

чергу, підвищують рівень активності аудиторії. Розгляньмо детальніше панель 

інструментів кожної із вищезазначених платформ, які стимулюють просування 

контенту. 

YouTube: 

- можливість створювати сторінку відповідно до стилю бренду 

телеканалу чи самої програми, що виділяє та акцентує увагу глядача. 

Брендований дизайн сторінки на відеохостингу робить її впізнаваною та сприяє 

просуванню відеоконтенту у соціальних мережах; 

- ресурс пропонує й дозволяє переглядати відео, наближені до 

ключової теми, а отже, новинний контент онлайн-телебачення доступний не 

лише для постійного споживача, а й для випадкового чи потенційного глядача. 

Таким чином, збільшується аудиторія за рахунок переглядів від потенційних 

глядачів; 
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- кнопка «підписатися» під відповідним каналом чи відеоконтентом 

забезпечує свою аудиторію можливістю отримувати сповіщення про всі нові 

відео, які з’являтимуться на каналі. 

Facebook: 

- кнопки «лайк» та «емоції» як відгук чи реакція аудиторії на 

контент. Визначити інтерес до відеоконтенту в соціальній мережі можна за 

кількістю «лайків» під відео та картини емоційних реакцій. Якщо відеоконтент 

має назву, яка затримує увагу глядача, а він відреагував на нього якоюсь 

емоцією, то у стрічці користувача частіше з’являтимуться матеріали, які схожі 

на ті, що вже мали емоційну реакцію. Чим більше емоційних реакцій на 

матеріал, тим частіше подібний матеріал з’являтиметься у стрічці новин. 

Висловити своє ставлення до переглянутого відеоконтенту користувач може 

шляхом шести емоцій, серед яких: «подобається», «супер», «ха-ха», «ух ти», 

«співчуваю», «обурливо»; 

- Facebook Live – можливість запускати прямі ефіри через цю 

соціальну мережу з мобільного чи з комп’ютера. Трансляція може відбуватися з 

кількох камер і супроводжуватися будь-якими відео та фото. Функціональні 

можливості цієї мережі дозволяють заздалегідь планувати прямі ефіри та 

інформувати про них свою аудиторію. Така функція стала можливою з 2016 р. 

У новинній стрічці з’являється пост з анонсом для підписників, де вони можуть 

увімкнути нагадування про початок трансляції; 

- інструмент «хештег». Хештег – це слово або фраза, яким передує 

символ #. Шляхом встановлення ряду хештегів під відео у глядача є можливість 

серед інформаційного хаосу знайти ту інформацію, яка його цікавить. 

Алгоритм дій дуже простий: користувач вводить у пошукове вікно символ # та 

ключові слова, за якими ви шукатиме потрібну інформацію. Після цього у 

стрічці з’являються пости, відеоматеріали з відповідною позначкою. Для 

прикладу, програма «ТСН» телеканалу «1+1» на свої сторінці у «Facebook» під 

відеоматеріалами використовують такий ряд хештегів: #новости #новини 

#ТСН; #новини #новинитсн #тснгламур;  
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- у 2017 р. соціальна мережа запустила нову відеоплатформу 

(власний відеосервіс) Facebook Watch. Хоча цей сервіс ще не доступний для 

користувачів в Україні, проте з його запуском у з’являться нові перспективи 

для українського онлайн-телебачення. Відеоплатформа буде доступною на 

мобільних пристроях, комп’ютерах, ноутбуках та телевізійних додатках 

Facebook. Новий сервіс стане майданчиком для відео від користувачів, для 

прямих трансляцій та різного роду телепередач. Функціональна особливість 

відеоплатформи у тому, що користувач матиме змогу не пропустити ті нові 

відео, які переглядають їхні друзі. Сервіс також матиме різні розділи, серед 

яких «Найобговорюваніші відео» та «Те, що заставляє людей сміятися». 

Twitter: 

- інструмент «хештег», який дозволяє підвищувати відсоток 

видимості контенту в цій мережі. Пошук новин за хештегами розділений на дві 

групи: всі повідомлення та популярні повідомлення; 

- кнопка «твітнуть» дозволяє повідомленню бути доступним для всіх 

підписників, а також для тієї частини користувачів, які не підписані на 

сторінку, проте можуть знайти повідомлення через «пошук»; 

- пошукова система мікроблогінгу є гігантським новинним сервісом, 

де матеріали з’являються щосекунди. Вона надає доступ користувачам до 

потрібної інформації, яку формують посилання на найактуальніші та 

найрезонансніші події; 

- інструмент-сервіс «Customer Feedback» дає змогу оцінювати та 

аналізувати індекс лояльності та рівень задоволеності. 

Іnstagram: 

- інструмент «Instagram Live» (прямі трансляції) дає змогу 

користувачам з усього світу бути глядачами таких live ефірів. Пряма трансляція 

починається одразу після того, як обереш опцію «почати прямий ефір». 

Функціональність цього інструменту забезпечує підписників повідомленням 

про початок прямої трансляції. Глядачі live ефірів можуть у режимі реального 

часу коментувати те, що відбувається на екранах їх смартфонів. Такі ефіри 
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після закінчення стрімінгу раніше зникали, сьогодні їх можна зберегти й 

виставити як пост. Такий інструмент для новинного телебачення є великою 

перевагою, щоб бути ближче до свого глядача; 

- інструмент «хештег», як і в інших соціальних мережах, забезпечує 

видимість і швидке знаходження потрібної інформації. Ця мережа дуже рідко 

ставить обмеження на кількість хештегів під відео чи постом, а тому, чим 

більше позначок # з ключовими словами, тим користувач швидше знайде ваш 

матеріал; 

- інструмент «опитування», який дозволяє провести опитування своєї 

аудиторії. Таке опитування не є анонімним та має два варіанти відповідей. 

Автор питання бачить кількість відповідей і має змогу проаналізувати, хто 

відповів так чи інакше. Наприклад, телеканал «112 Україна» під час 

президентських виборів 2019 р. використав інструмент «опитування», 

поставивши запитання «Україну чекає другий тур виборів. За кого 

проголосуєте?». Результати опитування активні протягом 24 годин в «Історії». 

Проте функціональні можливості Іnstagram дозволяють зберегти це опитування 

в збережених файлах. Глядач зможе навіть з часом ознайомитись з 

результатами. На згадане питання отримано такі відповіді: Зеленський – 84%, 

Порошенко – 16%. На тему виборів було поставлено ще одне питання: «А ви 

чекаєте на дебати Порошенко-Зеленський?». І результати відповідей: «так» – 

84%, «ні» – 16%. Інструмент «опитування» дозволяє спостерігати за 

відповідями в режимі реального часу та одразу бачити, яка відповідь лідирує у 

відсотках. У такий спосіб можна комунікувати та вивчати свою аудиторію. 

- інструмент інтеграції з іншими соціальними платформами. 

Іnstagram забезпечує своїх користувачів можливістю транслювати записи з цієї 

мережі на інші соціальні мережі. Для України інтеграція є доступною з 

Facebook, Twitter, Tumblr. Така функціоналість цієї мережі дозволяє швидко 

розповсюджувати інформаційні матеріали одночасно на кілька платформ. 

Інтернет надає доступ користувачам до різних форм комунікації і на 

різних платформах. Серед дослідників, які вивчають світову мережу, існують 
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різні точки зору стосовно того, що собою являють різноманітні додатки, 

соціальні мережі та платформи, де сьогодні функціонують медіа, і зокрема 

онлайн-телебачення. 

Дослідник Д. Брекенридж стверджує: «Соціальні мережі дозволяють 

споживачеві XXI ст. вибрати, що є достойним згадування в новинах і що має 

для нього значення. Прихильники своїх спільнот у соціальних мережах 

проводять революцію 2.0. Вони обмінюються все більшою кількістю 

інформації, спираючись на широке коло спілкування... Рух до соціальних медіа 

допомагає легко ділитися інформацією» [22, с. 153–154]. Дослідниця надає 

поради поради, серед яких є ті, про які варто пам’ятати виробникам 

телевізійного продукту в мережі, щоб конкурентно функціонувати в інтернеті. 

А саме: «соціальні мережі дозволяють компаніям перетинати кордони і 

виходити за межі організації, залучаючи клієнтів у найрізноманітніші види 

комунікацій з приводу бренду. Досить часто це входить до циклу розвитку 

продукту; використовуючи аналіз соціальних мереж, ви можете вивчати ознаки 

того, як саме пов’язані люди між собою. Збираючи дані, ви знайдете не лише 

сполучні ланки і вузлові точки, а й побачите конкретні моделі комунікацій для 

більш якісних зв’язків безпосередньо зі споживачем» [22, с. 154]. 

Німецький учений Ю. Вільке, розмірковуючи про інтернет-середовище, 

зазначає: «Інтернет часто помилково називають медіа. Правильніше говорити 

«комунікаційний простір», оскільки інтернет дає можливості для абсолютно 

різних форм комунікацій. І тільки певна їх частина виконує функції звичних 

медіа. Інша частина слугує для безпосередньої комунікації між людьми, а також 

для збирання й обробки інформації» [110, с. 454]. 

Автори книги «Вплив через соціальні мережі» зазначають, що немає 

єдиної експертної думки щодо того, що ж насправді являє з себе інтернет та як 

він може впливати на різні сфери життя. Існує точка зору, що інтернет – це 

технологія, засіб зв’язку, що має свою специфіку, але все ж таки залишається 

лише способом передачі даних. Проте є інший погляд, згідно з яким інтернет 

розглядається як нова реальність та соціальне середовище, де люди 
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спілкуються, вчаться, розважаються та заробляють гроші [31, с. 21]. До 

головних особливостей інтернету як засобу масової інформації автори 

відносять:  

- глобальність всесвітньої мережі зв’язку; 

- вибірковість, що дає можливість людині самій обирати джерела і 

певну інформацію з них; 

- інтерактивність, що дозволяє вибудовувати та встановлювати 

зворотний зв’язок;  

- оперативність, за рахунок якої аудиторія може отримувати 

інформацію набагато швидше порівняно з іншими каналами [31, с. 24]. 

«Технології доставки новин змінилися, народивши те мультимедійне 

середовище, про яке сьогодні говорить більшість медіапрофесіоналів. По-

перше, за останні 20 років минулого століття з’явилося щонайменше чотири 

альтернативних способи доставки телевізійного сигналу споживачеві: кабельне 

телебачення: на відміну від традиційного ефірного мовлення здійснюється не 

через обмежений спектр частот, а кабельними каналами, пропускна здатність 

яких в десятки разів більша, ніж у традиційного ефірного ТБ; супутникове 

телебачення: мовлення здійснюється або прямо через супутник до абонента, 

або шляхом ретрансляції супутникового каналу через кабельну мережу; ADSL-

телебачення: цифрова технологія, що дозволяє організувати мовлення кількох 

десятків каналів через телефонну лінію, використовуючи вільні під час 

телефонної розмови частоти; інтернет-телебачення – технологія, що дозволяє 

транслювати телевізійні канали через інтернет-мережу» [67, с. 28]. 

«У 2000-х рр. до цих технологій додаються телемовлення через 

мобільний телефон, телемовлення безпосередньо в інтернеті і цифрове наземне 

мовлення, яка передбачає методом стиснення передачу по одній частоті, де 

раніше був один телевізійний канал, мультиплекс, тобто «пучок» каналів»» [67, 

с. 28]. 

У маркетингу товаром є «продукт праці, що… пропонується для 

виведення на ринок з метою привернення уваги, придбання, обміну, 
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використання або споживання покупцями і здатен задовольнити потреби 

споживачів» [21, c. 147]. 

Отже, всі матеріали, які виготовляє телекомпанія для споживання та 

задоволення потреб своєї аудиторії, називаємо телевізійним продуктом. Будь-

який телевізійний товар, зокрема й інформаційна програма, проходить 

життєвий цикл, який складається з таких етапів: розробка, впровадження, 

зростання, зрілість і спад.  

 

Етапи життєвого циклу товару мають таку структуру: 

- розробка: відбір кращих ідей, позиціонування, бренд, товарний 

знак, упаковка, маркетингові інформаційні системи (МІС), відбір цільової 

аудиторії; 

- впровадження: переваги, стиль, дизайн, асортимент, промоція, 

маркетингові дослідження, маркетингові комунікації, вартість; 

- зростання: ціна, сервіс, якість, гарантії, послуги; 

- зрілість: конкуренція, насиченість, стратегії, додаткові послуги; 

- спад: рейтинг, дослідження конкурентоспроможності, архівація, 

умови зберігання [209, c. 57]. 

Розглянемо ці етапи стосовно телепрограм. Щоб інформаційна програма 

стала популярною, спочатку має відбутись етап розробки її стратегічних основ. 

Серед безлічі подібних програм інших телеканалів, вона повинна мати такий 

набір якостей, який буде своєрідним ідентифікатором. Інформаційна програма 

новин є брендом свого телеканалу. Від її особливостей залежатиме вікова, 

соціальна й кількісна характеристика цільової аудиторії. 

На етапі впровадження зусилля телемовця спрямованні на просування 

програми, на знайомство глядача з інформаційним продуктом, на підкреслення 

головних переваг, на побудову іміджу. 

Етапи зростання та зрілості інформаційного продукту прямо залежать від 

доступу телевізійного продукту до якомога більшої кількості аудиторії. Крім 

глядачів, телебачення перебуває у взаємостосунках з рекламодавцями. 
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Телевізійна індустрія, де існує конкуренція між телеканалами за аудиторію, де 

з’являються нові формати та системи передачі сигналу, потребує застосування 

маркетингових стратегій. 

При цьому І. Черемних наголошує, що процес просування товарів та 

послуг на медіаринок має бути послідовним та нехаотичним, а маркетингові 

комунікації – ефективними. Стратегія просування телепродукції – це комплекс 

заходів із планування та організації продажу телепрограм, популяризації та 

підвищення попиту на них [211]. Найчастіше інформаційні мовники 

використовують для промоції власний ефір, тобто саморекламу.  

Журналістика, як один з різновидів виробництва, займає своє місце в 

системі економіки. Вчений С. Гуревич зазначає, що журналістська інформація, 

з одного боку, це продукт духовного виробництва, який створюється з метою 

впливати на свідомість людини, а з іншого боку, вона являє собою товар, який 

надходить на ринок та має свого споживача [50].  

Телебачення та радіо безперервно виробляють новинну інформацію. 

Залежно від своїх потреб, люди обирають той чи інший медійний носій. Так 

формуються ринкові відносини між виробниками журналістської інформації та 

її споживачами. В процесі обміну обидві сторони задовольняють свої потреби. 

Споживач інформації отримує відомості, знання, оцінки, які допомагають йому 

формувати свою думку стосовно того, що відбувається навколо. А виробник 

отримує фінансовий дохід та можливість впливу на телеглядача.  

Журналістська інформація виходить на ринок у вигляді певної товарної 

одиниці. В телевізійному просторі – це телепрограма. Вона повинна являти 

собою закінчений цілісний продукт, що має свою споживчу вартість. Якщо цей 

продукт найкращим чином відповідає потребам споживача, то аудиторія цієї 

телепрограми збільшується. Якісна журналістика виховує в аудиторії «смак» до 

інформації та вміння й здатність використовувати її для різних цілей [50]. 

Разом з новими телевізійними технологіями, кардинальними змінами в 

журналістиці, появою нових гаджетів та платформ для передавання й 

отримання інформації з’являються нові маркетингові стратегії просування 
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телевізійного продукту. Зокрема з’являються маркетингові моделі, адаптовані 

до інтернет-виробництва.  

Фахівці з маркетингу швидко й гнучко реагують на постійні зміни в 

ринковому середовищі, в тому числі в сучасній телевізійній індустрії. Крім 

традиційної моделі «4Р», існують інші моделі підвищення попиту на продукцію 

телевиробників, які функціонують в електронному режимі. 

У 2005 р. О. Отлакан запропонувала модель «2P + 2C + 3S» – комплекс 

електронного маркетингу (e-marketing), який включає: 

- Personalization (персоналізацію); 

- Privacy (приватність); 

- Customer Service (обслуговування клієнтів); 

- Community (спільноту); 

- Site (сайт); 

- Security (безпеку); 

- Sales Promotion (стимулювання продажів) [87]. 

У просуванні інформаційного телевізійного контенту за останні кілька 

років неабияку роль відіграли соціальні мережі. Активне відвідування 

Facebook, Twitter великою аудиторією змінило новинну індустрію і надало нові 

можливості. Споживач інформаційного продукту може в будь-який час і будь-

де споживати продукт того чи іншого телеканалу, знайшовши сторінку 

програми новин у соціальних медіа. Телеканали нині працюють над 

комфортними умовами для отримання цієї інформації глядачем: він може 

переглянути в інтернеті анонс до випуску або прочитати друкований варіант, 

прокоментувати сюжет, новину та стати активним комунікатором з іншими 

глядачами, які в цей час знаходяться на сторінці новинної програми. 

Телебачення «на запит» (on demand), створення медіа-бібліотеки 

інформаційних телепрограм, кращих сюжетів та розміщення контенту в 

хмарних сервісах дозволяють споживачеві бути в максимально комфортних для 

нього умовах. Умови, під які телевиробник власне підлаштовує весь процес 

виробництва, розповсюдження та просування. 
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П. Саффо, прогнозуючи майбутнє технологій, говорить, що блоги, чат-

групи, функція коментування в інтернеті до онлайн-статей є вже звичними, 

проте це тільки початок. У телевізійну епоху було складно вибудовувати 

зворотний зв’язок, на відміну від нового світу персональних медіа. Понад 

50 років тому світ відкрився людям через телевізори, але все що міг зробити 

телеглядач – це натиснути кнопку й обрати телеканал для перегляду. Сьогодні 

ж телеглядачі мають змогу бути не просто пасивними отримувачами новин, а й 

активними учасниками процесу [266]. 

Останніми роками успішно працює маркетинговий напрям просування в 

соціальних медіа, який називається SMM (Social Media Marketing). Це комплекс 

заходів, спрямованих на використання соціальних медіа як каналів для 

просування різних послуг та товарів. 

На початку 2017 р. соціальна мережа Facebook запустила проект, що має 

назву The Facebook Journalism Project. Головна його ідея – боротьба за якісну та 

правдиву інформацію у соціальній мережі, викорінення фейків у ЗМК та 

навчання користувачів шукати достовірні новини. Цей проект розрахований 

також на зміцнення зв’язку індустрії новин із Facebook. Це хороша нагода для 

більшості телемовців просувати свій інформаційний продукт і залучати якомога 

більше підписників. Адже серед головних напрямів розвитку та 

функціонування такої платформи є створення спільних новинних продуктів 

соцмережі зі ЗМІ, впровадження освітніх програм та підвищення рівня 

медіаграмотності аудиторії. 

Свою співпрацю із Facebook на цей час погодили такі медіа: Vox, The 

Washington Post, Fox News, El País, Hindustan Times. Соціальна мережа 

розробляє нові формати для залучення до спільної праці більшої кількості ЗМК. 

Ресурс Гарвардського університету Nieman Lab опублікував припущення 

автора Fortune М. Інгерма стосовно того, що зовсім скоро медіа для поширення 

свого контенту почнуть створювати власні платформи як альтернативу 

Facebook [268]. 
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Технологія просування телепродукту в соціальних мережах дає змогу 

творцям інформаційних програм шукати майданчики, де найбільше 

представлена цільова аудиторія, яку можна залучити до зворотного зв’язку, яку 

можна вивчати та на яку можна впливати. У соціальній мережі можна 

проаналізувати, хто є цільовою аудиторією каналу або конкретної програми 

новин, який формат більше подобається, який час зручніший для перегляду, які 

матеріали набирають найбільшу кількість переглядів тощо. 

Використання онлайн-додатків для перегляду українського телебачення 

також вважаємо є однією з технологій просування інформаційних програм. На 

сьогодні існує чимало мобільних додатків для перегляду онлайн-ТБ, серед яких 

є й платні та безкоштовні версії. Існує ряд українських телеканалів, які 

відмовляються ретранслюватися у додатках безкоштовно. Серед 

найпопулярніших додатків для перегляду онлайн-ТБ є «youtv», «Ланет.TV», 

«FainoTV», «SPB TV», «Лайм HD TV», «DIVAN.TV», «Peers.TV», «OLL.TV», 

«ERGO TV». Додатки доступні на Android та iOS, Windows, TV-приставках, 

пристроях з Android TV, SmartTV. 

У просуванні каналу важливу роль відіграють ведучі інформаційних 

випусків новин. Нині телеведучі новинних випусків, окрім роботи в студії, 

можуть брати участь у різних проектах соціального спрямування, які хвилюють 

різні прошарки суспільства. Цим вони нагадують про себе, наголошують на 

своїй суспільній місії. Благодійність також може бути однією з технологій 

просування інформаційного телевізійного контенту, якщо участь у благодійних 

акціях беруть ведучі новинних програм. 

Яскравим прикладом цього є телеканал «1+1». У 2014 р. ведучі випусків 

«ТСН» (Ю. Бориско, С. Вітвіцька, Н. Мосейчук, М. Падалко, Л. Тарна) взяли 

участь у музичному відео до Дня Збройних сил України, де презентували 

нашим захисникам пісню «Повертайся живим». Ця музична робота присвячена 

героям, які воюють у зоні АТО. Телевізійна прем’єра відбулася в ефірі 

підсумкового випуску новин «ТСН» з А. Мазур. Така громадська робота мала 

на меті духовну підтримку нашої армії. Водночас це вдалий маркетинговий хід. 
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У 2016 р. було організовано соціально-освітній проект «Ті, що вражають» 

– тур містами України, учасниками якого стали ведучі, кореспонденти та друзі 

«ТСН». Мета цього заходу – проінформувати університетську молодь нашої 

країни про успіх та його ціну, про злети та падіння, про віру в себе та в Україну, 

про те, як досягати поставлених цілей та як прийти до своєї мрії. 

Масштабний соціальний проект було розроблено командою телеканалу 

«1+1» до 20-річчя «ТСН»: з 02.03.2017 по 26.03.2017 р. у стінах «Мистецького 

Арсеналу» відбувся перший в історії України виставковий проект «Музей 

новин». Відвідувачі мали змогу спостерігати еволюцію виробництва новин від 

масивної касетної відеокамери до матеріалу, змонтованого на звичайному 

смартфоні, побачити весь процес створення новин та навіть спробувати себе у 

ролі репортера чи ведучого. Від початку роботи виставки екскурсоводи 

провели понад 500 екскурсій, а кількість відвідувачів сягнула понад 100 тис. 

людей.  

Ще однією ініціативою «ТСН» та журналу «Viva!» став у 2016 р. 

соціальний мультимедійний проект «Переможці». Завдяки цьому проекту в 

країні і світі побачили на фотографіях історії бійців АТО та волонтерів, які під 

час воєнних дій на Сході України втратили кінцівки. Куратором цього проекту 

стала ведуча новин «ТСН» на 1+1 С. Вітвіцька. У 2017 р. до проекту 

долучилися понад 30 учасників і його продовжено. Проект «Переможці» 

пропагує психологічну підтримку та якісну фізичну реабілітацію для людей, які 

після тяжких поранень повертаються до мирного життя. Участь у таких 

проектах медійних осіб допомагає пораненим зрозуміти, що їх не залишають 

сам-на-сам зі своїми проблемами. 

У 2016 р. «1+1 медіа», «ТСН» та Всеукраїнський благодійний фонд 

«Крона» під кураторством Лідії Таран запустили проект «Здійсни мрію» з 

метою допомоги тяжкохворим українським дітям. Соціальний проект має свій 

офіційний сайт. Участь медійників у житті хворих дітей сприяла тому, що за 

час існування проекту було зібрано понад 856 тис. гривень на їх лікування. 
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Не залишається осторонь благодійних акцій телеканал ICTV. Ведуча 

програми «Факти» А. Мазур разом зі своїм колегою В. Ковачем у 2014 р. 

напередодні Дня знань влаштували свято для дітей, які з тих чи інших причин 

не могли повноцінно відсвяткувати 1 вересня. Телеведучі у ролі аніматорів 

розважали дітей-біженців зі Сходу та привезли необхідне шкільне приладдя, 

яке зібрали за підтримки своїх колег. 

Напередодні 2016 р. телеканал «Інтер» разом зі своїми телеведучими 

організував благодійну акцію «Подаруй диво». За участі столичного 

супермаркету «МегаМаркет Космополіт» було зібрано близько 1500 подарунків 

для вихованців Запорізького обласного будинку дитини «Сонечко». 

Шлях, яким пішли команди новинарів вищезазначених телеканалів, 

безперечно має великі переваги для різних соціальних груп населення, і 

водночас великий позитив та цінність для самої команди. Адже таким чином 

телевізійники доводять українському населенню, що вони намагаються бути 

підтримкою дітям і дорослим у нашому суспільстві. Це виглядає як повне 

занурення телеособистості у нагальні громадські справи суспільства. 

Журналісти пропонують українському глядачеві бути разом з ними і під час 

перегляду щоденних новинних випусків, і під час проведення різних соціальних 

акцій. 

Президент кадрової агенції «Талентбенк» Д. Бобл говорив, що будь-який 

директор новин повинен заохотити ведучого брати участь у важливих справах 

суспільства шляхом персональної присутності у різного роду благодійних 

справах. Справа телевізійника не тільки з’являтися в ефірі, а й брати участь у 

суспільних справах поза межами компанії. Завдяки цьому глядач відчуває, що 

людям з екрану можна довіряти не лише в студії, а й у житті [160]. 

З початку 2000-х років стало популярним та престижним для медійників 

брати участь у різних загальнонаціональних преміях, програмах та фестивалях. 

Для просування інформаційної програми та створення здорової конкуренції 

існують в нашій країні такі проекти: «Людина року», «Телетріумф», «VIVA! 
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Найкрасивіші». Для участі у цих заходах потрібно подати заявки та пройти 

конкурсний відбір. 

Загальнонаціональна премія «Телетріумф» має такі номінації для 

інформаційної телепрограми: «Інформаційна/Інформаційно-аналітична 

програма», «Ведуча/ведучий інформаційної/інформаційно-аналітичної 

програми» та «Інформаційна програма – регіон». Будь-яка телекомпанія може 

подати необмежену кількість робіт до кожної номінації. Це є ще один шлях, як 

заявити і нагадати про себе та продемонструвати свій професіоналізм. 

Найбільшу кількість отриманих нагород за весь час існування «Телетріумфу» в 

номінації «Ведуча/ведучий інформаційної/інформаційно-аналітичної програми» 

отримала телеведуча програми «ТСН» на каналі «1+1» А. Мазур. А в номінації 

«Інформаційна/Інформаційно-аналітична програма» лідерство між собою 

розділили телеканали «ICTV», «1+1» та «СТБ».  

Загальнонаціональна програма «Людина року» також має номінації для 

телевізійників, які щороку змінюються та доповнюються – «Телевізійний 

журналіст року», «Телекомпанія року» та «Телевізійна програма року».  

З 2005 р. журнал «VIVA! Україна» щороку проводить конкурс «VIVA! 

Найкрасивіші». Читачі журналу мають можливість проголосувати за свого 

фаворита шляхом смс-голосування чи онлайн на сайті. За звання 

«Найкрасивішої» та «Найкрасивішого» борються близько ста номінантів: 

відомі діячі культури, зірки шоу-бізнесу, спорту, кіно, театру, телебачення. Це 

ті особистості, які продемонстрували видатні досягнення у своїй творчості та 

соціальному житті країни. Глядач любить успішних та відомих. Тому 

телевізійникам варто не залишались осторонь й активно брали участь у такого 

роду заходах. Участь у номінаціях і завоювання нагород підвищуватимуть 

рейтинги телеканалів. 

Особливу роль у процесі просування телеінформації відіграє інтернет, 

зокрема соціальні мережі, які є оптимальним шляхом зв’язку між аудиторією та 

засобом масової комунікації, адже створюють можливості і для медіа, і для 
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користувача. Застосування різних каналів просування є необхідним у наш час, 

аби бути конкурентоспроможним. 

Рівень упізнаваності бренду телеканалу, телепрограми та телеведучого 

залежить від того, як часто і як ефективно вони про себе заявляють та 

інформують. Застосування маркетингових стратегій та впровадження нових 

технологій просування інформаційного телепродукту сприятимуть розширенню 

аудиторії, підвищенню рейтингів, пошуку нових платформ і адаптації 

інформаційного продукту до них.  

З метою підвищення ефективності просування інформаційного 

телепродукту слід застосовувати такі технології: використання соціальних 

мереж та відеоплатформ, участь телеведучих інформаційних програм у 

благодійному житті країни та участь телекомпаній у загальнонаціональних 

фестивалях і програмах. 

 

Висновки до розділу 3 

 

Завдяки інтернету та новим технологіям глядач здобув новий різновид 

медіа, якому віддає перевагу, адже може сам обирати контент та час для 

перегляду. Зменшення перегляду традиційного телебачення привело до 

популярності інтернет-відео та відео за запитом, інтеграції телевізійних 

випусків новин на сайти соціальних мереж, появі нових форм телевізійних 

новин.  

У межах роботи проведено опитування 250 осіб, які за віком, статтю, 

місцем проживання, освітою і соціальним станом відповідають населенню 

країни. Анкета складалась із 20 запитань, серед яких 6 питань для з’ясування 

соціально-демографічного портрету глядача та 14 для визначення поведінки, 

уподобань та ставлення аудиторії до мережевого інформаційного телебачення. 

Результати опитування свідчать, що більшість аудиторії традиційних програм 

телевізійних новин є люди літнього віку (56+), які не мають доступу до 

інтернету. Звички літніх глядачів переглядати новини по телевізору формують 
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основну глядацьку аудиторію такого типу медіа. Інформаційні програми 

українського ефірного телебачення втрачають зв’язок зі значною частиною 

молодого населення. 

Технологічні вдосконалення та зручність у користуванні веб-сайтами 

українських телеканалів привели до зростання кількості глядачів, що 

переглядають теленовини «поза ящиком». Відповіді респондентів показали, що 

найактивнішими глядачами, які відвідують веб-сайти телеканалів та дивляться 

випуски щодня, є жителі міста Києва та обласних центрів.  

Вікова категорія 18–30 років переглядає інформаційні випуски 3–4 рази 

на день, а категорія 56+ дивиться новини в інтернеті кілька разів на тиждень. 

Для 78% опитаних (як молода аудиторія, так і старша) смартфон є сьогодні 

головним пристроєм для перегляду новинних програм. Для 22% – пристроями 

для перегляду є планшети та ноутбуки. Більшість українських телеканалів 

представляють якісні мобільної версії своїх сайтів, що створює зручність у 

користуванні ними аудиторії.  

На основі відповідей на запитання анкети, можна сформувати портрет 

споживача інтернет-телебачення та ідентифікувати його як веб-особистість Це 

чоловік або жінка віком від 18 до 55 років, що мешкає в столиці або обласному 

центрі. Особа з вищою освітою та середнім рівнем матеріального забезпечення, 

яка переглядає тричі на день інформаційні випуски в мережі. Для перегляду 

обирає веб-сайт каналу або соціальну мережу. 

Довіра до каналу і його популярність залежать не лише від контенту, а й 

від іміджу ведучого, що є однією з телевізійних технологій. Від індивідуальних 

особливостей та професійних умінь ведучого часто залежить успішне 

функціонування телепрограми. 

Імідж телеведучого базується на вербальних та невербальних складниках. 

До вербальних належать дикція, артикуляція, темпоритм, динаміка мовлення, 

інтелектуальність, голос. Невербальними є міміка, стиль одягу, жестикуляція, 

зачіска, макіяж, рухи тіла, пози, тон, паузи. За допомогою невербальних засобів 

телеведучий інформаційної програми може впливати на свого глядача, адже 
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вони передають найтонші відтінки ставлення, оцінки, емоції. Крім правильно 

підібраного одягу та макіяжу, приємної зовнішності та зачіски, важливими 

елементами є уміння триматися в кадрі, поставлений голос та психологічні 

характеристики (зокрема вміння швидко реагувати на несподівані обставини).  

У класичному розумінні телеведучий інформаційної програми має бути 

стриманим в емоціях і діловим, щоб не відволікати увагу глядача від 

інформації. Проте нині разом із модернізацією та трансформацією телевізійного 

ринку, зі змінами формату українського телепростору та жанровими новаціями 

змінюється і класичний образ ведучого інформаційної програми. Він стає більш 

особистісний та менш уніфікованим.  

Телеведучих досліджуваних телеканалів за стилем одягу класифіковано 

на такі види: класичний з елементами ділового стилю; повсякденний (сasual) 

стиль (який у свою чергу можна поділити на елегантну повсякденність, з 

елементами гламуру чи спортивними елементами), а також стиль вамп. 

За критерієм комунікаційної стратегії ведучих інформаційних онлайн-

програм класифіковано на такі види: ведучий-диктор, ведучий-оповідач, 

ведучий-співрозмовник-коментатор і ведучий-актор. 

Для телевиробника замало виготовити якісний конкурентоспроможний 

інформаційний продукт. В умовах сучасної конкуренції важливо залучити всі 

існуючі заходи щодо просування телепродукту. До потужних технологій 

просування інформаційної програми належать анонси програм, відео заставки, 

офіційні сайти телеканалів та офіційні сторінки інформаційних програм у 

соціальних мережах та відеоплатформах,створення онлайн-додатків та медіа-

бібліотек, телебачення «на запит» (on demand), розміщення контенту в хмарних 

сервіса, розподіл на ефірне та позаефірне мовлення.  

Для підвищення ефективності просування інформаційного телепродукту 

варто також використовувати участь телеведучих інформаційних програм у 

благодійних акціях, а також участь телекомпаній у загальнонаціональних 

фестивалях і програмах. 
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ВИСНОВКИ 

 

Реалізація мети дослідження та виконання поставлених завдань дали 

змогу дійти таких висновків: 

1. Встановлено, що оналайн-телебачення в Україні пройшло кілька етапів 

становлення, зокрема: 

- етап переходу від дублювання ефірного мовлення до оригінальних 

авторських майданчиків з багатими інтерактивними можливостями (1998–

2008 рр.); 

- етап залучення нових технічних розробок для організації та просування 

медіапродукту, які стали доступними великим корпораціям і пересічним 

користувачам. Наприклад, відомий відеохостинг YouTube дає можливість 

створювати власний канал і монетизувати свої відео (2008–2014 рр.); 

- етап створення телеканалами власних унікальних онлайн-каналів і 

наповнення їх контентом, дистрибуцією, монетизацією та статистикою (2014–

2016 рр.);  

- етап переходу від безособистісних програм до авторського мовлення, 

появи нових вербальних та візуальних форм відтворення подій завдяки 

переходу на новітні технології телевиробництва (2016 р. – до сьогодні); 

До головних чинників впливу на процес становлення та формування 

інформаційного телемовлення належать законотворення, фінансування, 

іноземні інвестиції, перехід від дикторського до авторського ведення, нові 

методи та форми подачі інформації. Перенесення телебачення в інтернет-

простір і залучення соціальних мереж для просування власного контенту 

посприяло розширенню аудиторії, підвищенню рівня ефективності зворотного 

зв’язку з глядачем. 

2. Функціонування телебачення в світовій мережі трансформує та 

видозмінює структуру жанрів, методи роботи з масовою інформацією, форму й 

канали подачі матеріалів. У процесі створення інформаційної програми, яка має 

бути пристосована до онлайн-трасляції, застосовується набір технологій, які 

проходять процес адаптації від традиційних до онлайн-версій. 
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У виробництві та розповсюдженні новин мультимедійність є важливим 

компонентом телевізійних технологій для формування глядацької аудиторії, 

рейтингів та престижу каналу, що впливає на жанрову систему інформаційної 

програми та на висвітлення нових тем. Онлайн-аудиторія має можливість 

споживати інформацію у таких форматах: 1) текстовому, що міститься на сайті 

під кожним випуском новин; 2) відео, яке деталізує зміст матеріалу; 3) аудіо 

(онлайн чи в запису); 4) фотозвіту чи інфографічних зображень; 5) поєднання 

кількох варіантів для отримання новин.  

На прикладі інформаційних програм досліджуваних телеканалів 

розглянуто дифузію жанрів інформаційних матеріалів, зокрема: інтерв’ю та 

репортажу (переважають елементи інтерв’ю), репортажу та інтерв’ю 

(переважають елементи репортажу), інтерв’ю та інфографіки, замітки та 

фейлетону. Рідше трапляються також такі жанрові поєднання: інтерв’ю-думка-

репортаж, подієвий репортаж-інтерв’ю, тематичний репортаж-інтерв’ю, 

спеціальний репортаж-інтерв’ю. Відеоблоги в межах українського новинного 

онлайн-мовлення функціонують у таких інформаційно-аналітичних жанрах, як 

телевізійний огляд та розгорнутий загальнополітичний звіт.  

Проаналізований контент новинних програм інформаційних телеканалів 

України як в ефірному мовленні, так і онлайн показує, що для висвітлення 

політичних та суспільно значущих тем найчастіше використовують інтерв’ю та 

репортаж. Крім того, характерною рисою нинішнього телебачення є жанр 

інфотейнменту, зокрема і на новинних каналах ефірного та онлайн-мовлення. 

На кожному з етапів становлення телебачення виникала технологія, яка 

сприяла його вдосконаленню та зближенню з глядацькою аудиторією, зокрема: 

створення інформаційного продукту в режимі «онлайн», інтернет-технологія 

подкастингу, повного дублювання прямого ефіру на вебсторінці телекомпанії, 

транслювання телевізійного контенту, що вже вийшов в ефір, протягом певного 

періоду, персонального мережевого відеорекордеру, виробництва телевізійного 

продукту шляхом традиційних аудіовізуальних стандартів ЗМІ, адаптації 

продукту для мобільних пристроїв та інтеграції з телекомунікаційними 

сервісами. 
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3. З’ясовано, що новинний контент телеканалів «112 Україна» та 

«Hromadske.ua» має відмінності в подачі матеріалу на вебсайті, YouTube та 

Facebook, а онлайн-формат передбачає врахування переглядів, лайків та 

коментарів. Так, на YouTubе телеканал «112 Україна» має 113,770 тис. 

підписників, а на Facebook – 166,433 тис.; «Hromadske.ua» – 326,464 тис. 

користувачів на YouTubе та 614,698 тис. осіб на Facebook. 

Визначено, що в жанрі репортажу-інтерв’ю висвітлюються події на сході 

країни, звідки ведуться прямі включення; у жанрі інтерв’ю-репортажу 

журналісти готують матеріали на теми аналізу військово-політичної ситуації в 

Україні, домовленостей про припинення військових дій, підвищення тарифів, 

підняття цін на продукти. З’ясовано, що в 2017 р. лідерами за висвітленнями 

теми АТО стали телеканали «Прямий», «Еспресо TV», «5 канал», 

«112 Україна» та «24 канал». Водночас аналіз відеоматеріалу 

краудфандингових телеканалів показав вузькість тематичної спрямованості та 

відсутність жанрового різноманіття. 

Повні випуски новин більшості телеканалів у мережі представлені лише 

на офіційних вебсайтах телеканалів; вчасність подання до ефіру матеріалу 

залежить від телеканалу, проте є приклади, коли відеоматеріал з’являється 

спочатку на сторінці відеохостингу, а потім – на офіційному вебсайті; 

відеоматеріали, які з’являються на сторінці у Facebook, представлені короткими 

відеосюжетами; тематично-змістова насиченість новинних випусків прямо 

залежить від суспільно-політичної ситуації в країні та світі; більше уваги 

приділяється виступам та звітам Генштабу, високопосадовцям, нардепам, а 

значно менше – історіям українських військових, ветеранів, сюжетам із зони 

АТО чи анексованого Криму. 

4. Результати двох анкетувань з часовим проміжком у 2 роки (квітень 

2016 р. – червень-липень 2018 р.) свідчать, що більшість аудиторії традиційних 

програм телевізійних новин є люди літнього віку (56+), які не мають доступу до 

інтернету. Звички літніх глядачів переглядати новини по телевізору формують 

основну глядацьку аудиторію такого типу медіа. Інформаційні програми 

українського ефірного телебачення втрачають зв’язок зі значною частиною 
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молодого населення. Молодий глядач щороку залишає традиційні телевізійні 

новини і стає активним споживачем мережевого інформаційного контенту. 

Відповіді респондентів показали, що найактивнішими глядачами, які 

відвідують вебсайти телеканалів та дивляться випуски щодня, є жителі міста 

Києва та обласних центрів. 

75% аудиторії віком від 18 до 35 років отримують новини в інтернеті. 

Половина глядачів віком від 35 до 55 надають перевагу традиційному 

перегляду телевізійних новин. До переваг перегляду новин у мережі опитувані 

зазначили: 60% – мають можливість дивитися як повні випуски, так і окремі 

відеосюжети; 25% – на кожному сайті телеканалу є архів програм; для 10% – 

можливість дивитися новини будь-де та на різних носіях; решта 5% не 

знаходять жодних зручностей і переваг, а інколи переглядають теленовини, 

коли блукають просторами всесвітньої мережі. 

Додаткові запитання в анкеті за 2018 р. дали змогу ширше розглянути 

вподобання та споживчі звички аудиторії новинного онлайн-телебачення. 

Головна відмінність у відповідях респондентів за останні два роки в кількості 

глядачів вікової категорії «31–45», що переглядають новини в інтернеті. 

Порівняно з 2016 р. кількість таких глядачів зросла майже у два рази. Також 

анкетування-2018 показало зміни у виборі телеканалів для перегляду 

інформаційних випусків новин-онлайн. Для прикладу, «ТСН» у 2016 р. – 45%, 

у 2018 р. – 35%; новинні випуски телеканалу «112 Україна» у 2016 р. – 25%, у 

2018 р. – 30%. У 2018 р. маємо такі результати щодо перегляду новинних 

випусків телеканалів: «NewsOne» – 25%, «ZIK» – 5% та «Еспресо.TV» – 5%. 

На основі одержаних результатів можна констатувати, що інформаційний 

інтернет-мовник впевнено почувається у великих містах, залишається питанням 

часу – районні центри та села. Такий вид телебачення входить у повсякденне 

життя більшості українців і з часом посяде там провідну позицію. 

5. Популярність інформаційної програми залежить не лише від контенту, 

а й від іміджу ведучого як однієї з важливих телевізійних технологій, його 

індивідуальних особливостей та професійних умінь. Аналізуючи імідж 

ведучого онлайн-програми новин, виділено такі типи за образом та стилем: 
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а) класичний стиль з елементами ділового (ведучі інформаційних програм 

телеканалів «UA: Перший» та «5 канал»); б) casual стиль, який має такі 

підстилі: smart-casual (ведучі програм «ТСН», «Вікна-Новини», «Новини 112» 

та частково в «Час новин»); casual-glamour (ведучі каналів «1+1», «СТБ», 

«112 Україна»); sport-casual (ведучі телеканалу «Hromadske.tv»); в) стиль вамп 

(ведучих телеканалу «NewsOne»). 

Крім правильно підібраного одягу та макіяжу, приємної зовнішності та 

зачіски, важливими елементами є вміння триматися в кадрі, вербальні (дикція, 

артикуляція, темпоритм, динаміка мовлення, інтелектуальність, голос) і 

невербальні (міміка, жестикуляція, рухи тіла, пози, паузи) чинники, а також 

психологічні характеристики (вміння швидко реагувати на несподівані 

обставини). 

Проте помітною тенденцією останніх років є те, що в інтернет-мовленні 

вплив ведучого на аудиторію дещо втрачається, оскільки більшість телеканалів 

у соціальних мережах та на відеохостингу YouTube виставляють для перегляду 

лише окремі сюжети з новинних випусків, де немає ведучих у кадрі. Ведучі 

присутні в сюжетах на вебсайтах телекомпаній, де споживач може знайти їх 

фото, тексти про них, чати, рекламу, анонси. 

6. В умовах сучасної конкуренції важливо не лише виготовити якісний 

конкурентоспроможний інформаційний продукт, а й залучити технології з його 

просування: інформувати й нагадувати аудиторії про виробника та його 

продукт, стимулювати попит, залучати якомога більшу кількості глядачів для 

отримання максимальних прибутків. 

Дослідження маркетингової політики інтернет-телеканалів свідчить, що 

вони використовують такі технології просування інформаційних програм: 

а) анонси та відеозаставки на офіційних сайтах телеканалів і на сторінках 

інформаційних програм у соціальних мережах та відеоплатформах; б) участь 

телеведучих інформаційних програм у благодійних акціях, 

загальнонаціональних фестивалях і програмах, в) створення онлайн-додатків, 

г) телебачення «на запит» (on demand), д) створення медіабібліотеки 
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інформаційних телепрограм, кращих сюжетів, е) розміщення контенту в 

хмарних сервісах, є) розподіл на ефірне та позаефірне мовлення. 

Результати, отримані в ході дослідження, доповнюють історію розвитку 

телеіндустрії та українського телевиробництва. Перспективними є дослідження 

особливостей становлення та розвитку окремих форматів функціонування 

онлайн-телебачення та платформ просування інформаційних випусків новин. 
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Додаток В 

 

АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК 

(опитування проведене з 11 по 15 квітня 2016 р., 250 респондентів) 

 

Шановний респонденте! 

Запрошуємо Вас взяти участь в анкетуванні з метою вивчення глядацької 

аудиторії онлайн-телебачення України. Ваші відверті відповіді дадуть 

можливість проаналізувати поведінку й уподобання аудиторії, ставлення до 

мережевого інформаційного телебачення. 

В анкеті Вам запропоновано запитання та кілька варіантів відповідей на 

них, оберіть той варіант, який найбільш відображає вашу думку, і обведіть його 

номер ручкою або олівцем. Також є запитання, на які просимо висловити 

власну думку в усій повноті. 

Анонімність гарантується. Ваші відповіді ні в якому разі не вплинуть 

негативно на Вас. 

Щиро дякуємо за Ваші відверті відповіді. 

 

1. Вкажіть ваш вік (повних років) _________ 

 

2. Ваша стать:  

а) жіноча 

б) чоловіча 

 

3. Місце проживання ____________ 

 

4. Ваша сфера діяльності _________ 

 

5. Як ви оцінюєте ваш матеріальний стан: 

а) високий 
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б) середній 

в) низький 

г) без відповіді 

 

6. Ваша освіта: 

а) повна вища 

б) бакалавр 

в) середня спеціальна 

г) повна середня 

 

7. Який спосіб перегляду новинних випусків для Вас є найбільш зручним? 

а) новини в інтернеті 

б) традиційний перегляд телевізійних новин 

 

8. Який із пристроїв Ви використовуєте для перегляду новин? 

а) мобільний телефон 

б) ноутбук 

в) планшет 

г) телевізор 

 

9. Переглядаючи новини у соціальних мережах та на відеоплатформах, Ви 

віддаєте перевагу  

а) повним випускам новин 

б) окремим інформаційним сюжетам 

 

10. Відвідуючи веб-сайт телеканалу, Ви найчастіше 

а) читаєте новини 

б) переглядаєте відео 
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11. Чи переглядаєте ви теленовини у соціальних медіа? 

а) так (які саме соціальні медіа)______________________________ 

б) ні 

 

12. Що найбільше вас приваблює у перегляді новин на веб-сайтах 

телеканалів? ____________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

13. Як давно ви переглядаєте новини в інтернеті (можна вказати роки)? 

_______________________________________________________________ 

 

14. Як часто (скільки разів на день/тиждень) Ви переглядаєте новини в 

інтернеті? 

_______________________________________________________________ 

 

15. У який час Ви найчастіше переглядаєте інформаційні випуски 

онлайн? 

а) ранок 

б) обідній час 

в) вечір 

г) тричі на добу 

 

16. Найчастіше Ви переглядаєте інформаційні випуски новин в інтернеті  

а) на сторінках інформаційних програм в соціальних мережах 

б) на веб-сайтах телеканалів 

в) на відеохостингу «YouTube» 

 

17. Новинні випуски, яких українських телеканалів, ви переглядаєте у 

мережі?________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 
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18. Які переваги у перегляді новинних програм в інтернеті ви бачите для 

себе?____________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

 

19. Чи передплачуєте Ви сторінки інформаційних програм у соціальних 

мережах? 

а)так 

б) ні 

в) не чув, що це 

 

20. Як часто ви коментуєте новинні випуски у соціальних мережах? 

а) часто 

б) кілька разів на місяць 

в) ніколи 

 

21. Що вас найбільше дратує при перегляді інформаційних онлайн-

програм? 

а) реклама 

б) перебої з інтернетом 

в) ніколи над цим не замислювався 

г) ваш варіант __________________________________________ 

 

22. Як часто ви переглядаєте випуски новин по телевізору? 

а) кожного дня 

б) не переглядаю по телевізору (як давно)____________________ 

в) лише у вихідні 

г) кілька разів на тиждень/місяць(підкресліть) 
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23. Що найчастіше ви переглядаєте по телевізору? 

а) випуски новин 

б) розважальні програми 

в) кінофільми 
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АНКЕТА-ОПИТУВАЛЬНИК 

(опитування проведене у червні-липні 2018 р., 250 респондентів) 

 

Шановний респонденте! 

Запрошуємо Вас взяти участь в анкетуванні з метою вивчення глядацької 

аудиторії онлайн-телебачення України. Ваші відверті відповіді дадуть 

можливість проаналізувати поведінку й уподобання аудиторії, ставлення до 

мережевого інформаційного телебачення. 

В анкеті Вам запропоновано питання та декілька варіантів відповідей на 

них, оберіть той варіант, який найбільш відображає вашу думку і обведіть його 

номер ручкою або олівцем. Також є питання, на які потрібно висловити власну 

думку в усій повноті. 

Анонімність гарантується. Ваші відповіді ні в якому разі не вплинуть 

негативно на Вас. 

Щиро дякуємо за Ваші відверті відповіді.  

1. Вкажіть ваш вік (повних років) _________ 

2. Ваша стать:  

а) жіноча 

б) чоловіча 

3. Місце проживання____________ 

4. Ваша сфера діяльності_________ 

5. Як ви оцінюєте ваш матеріальний стан: 

а) високий 

б) середній 

в) низький 

г) без відповіді 

6. Ваша освіта: 

а) повна вища 

б) бакалавр 
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в) середня спеціальна 

г) повна середня 

7. Який спосіб перегляду новинних випусків для Вас є найбільш зручним? 

а) новини в інтернеті 

б) традиційний перегляд телевізійних новин 

8. Який із пристроїв Ви використовуєте для перегляду новин? 

а) мобільний телефон 

б) ноутбук 

в)планшет 

г) телевізор 

9. Переглядаючи новини у соціальних мережах та на відеоплатформах, Ви 

віддаєте перевагу  

а) повним випускам новин 

б) окремим інформаційним сюжетам 

10. Відвідуючи веб-сайт телеканалу, Ви найчастіше 

а) читаєте новини 

б) переглядаєте відео 

11. Чи переглядаєте ви теленовини у соціальних медіа? 

а) так (які саме соціальні медіа)_________________________________ 

б) ні 

12. Що найбільше вас приваблює у перегляді новин на веб-сайтах телеканалів? 

_______________________________________________________ 

__________________________________________________________________ 

13. Як давно ви переглядаєте новини в інтернеті (можна вказати роки)? 

_________________________________________________________________ 

14. Як часто (скільки разів на день/тиждень) Ви переглядаєте новини в 

інтернеті? 

________________________________________________________________ 

15. У який час Ви найчастіше переглядаєте інформаційні випуски онлайн? 

а) ранок 
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б) обідній час 

в) вечір 

г) тричі на добу 

16. Найчастіше Ви переглядаєте інформаційні випуски новин в інтернеті  

а) на сторінках інформаційних програм в соціальних мережах 

б) на веб-сайтах телеканалів 

в) на відеохостингу «YouTube» 

17. Новинні випуски, яких українських телеканалів, ви переглядаєте у 

мережі?________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

18. Які переваги у перегляді новинних програм в інтернеті ви бачите для 

себе?__________________________________________________________ 

_______________________________________________________________ 

19. Чи передплачуєте Ви сторінки інформаційних програм у соціальних 

мережах? 

а) так 

б) ні 

в) не чув, що це 

20. Як часто ви коментуєте новинні випуски у соціальних мережах? 

а) часто 

б) кілька разів на місяць 

в) ніколи 

21. Що вас найбільше дратує при перегляді інформаційних онлайн-програм? 

а) реклама 

б) перебої з інтернетом 

в) ніколи над цим не замислювався 

г) ваш варіант ________________ 

22. Як часто ви переглядаєте телевізійні випуски новин по телевізору? 

а) кожного дня 

б) не переглядаю по телевізору (як давно) _____________________ 
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в) лише у вихідні 

г) кілька разів на тиждень/місяць(підкресліть) 

23. Що найчастіше ви переглядаєте по телевізору? 

а) випуски новин 

б) розважальні програми 

в) кінофільми 

24. Використовуючи веб-сайти для перегляду інформаційних випусків-онлайн, 

ви надаєте перевагу 

а) прямим ефірам 

б) збереженим програмам в меді-бібліотеках  

25. Переглядаючи прямі ефіри на веб-сайтах телеканалів, ви частіше надаєте 

перевагу 

а) відеотрансляціїї телепрограми (чому) ______________________ 

б) аудіотрансляції телепрограми (чому) _______________________ 

26. Як ви вважаєте, чи зникне і як скоро телевізор з вашої оселі? 

_________________________________________________________________ 

27. Чи відомо Вам щось про кодування супутникового ТБ в Україні? 

_________________________________________________________________ 

28. Після кодування супутникового сигналу Ви перейшли би на 

а) цифрове телебачення 

б) кабельне телебачення 

в) інтернет-телебачення 

29. Залежно від вище обраного варіанту (п.28), яку суму в місяць Ви готові 

платити за надання послуг? 

_________________________________________________________________ 

30. Чи відомо Вам щось про OTT-сервіси? 
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Додаток В 2 

 

ЦИТУВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ РЕСПОНДЕНТІВ 

(опитування проведене з 11 по 15 квітня 2016 р., 250 респондентів) 

 

Респондентам були поставлені такі відкриті запитання: 

 

1. Що найбільше вас приваблює у перегляді новин на веб-сайтах 

телеканалів?  

Респондент 1: «Я можу в будь-який зручний для себе час відкрити веб-

сайт на смартфоні й переглянути саме той сюжет, який мене зацікавить. Крім 

того, можна зупинити відео й додивитися тоді, коли буде зручно. Можна 

пропускати рекламу, що економить час». 

Респондент 2: «Наявність збережених відео в архівах дає можливість 

передивитись цікаві сюжети. Веб-сайт завжди поруч, де я б не була: чи то в 

дорозі, чи в аеропорту, чи навіть в іншій країні». 

Респондент 3: «На веб-сайті телеканалу, на якому я часто переглядаю 

новини, є «Архів», де за допомогою функції «фільтрація» я можу вибрати тему 

сюжету і тип публікації». 

 

2. Новинні випуски яких українських телеканалів ви 

переглядаєте у мережі? 

Респондент 1: «Найчастіше переглядаю випуски інформаційної програми 

“ТСН”». 

Респондент 2: «Перевагу віддаю інформаційним випускам телеканалів 

“112 Україна”, “1+1”, “Громадське ТБ”». 

Респондент 3: «112 Україна», «24канал», «1+1». 

3. Які переваги у перегляді новинних програм в інтернеті ви 

бачите для себе? 

Респондент 1: «Я можу дивитися онлайн-новини у зручний для мене час». 
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Респондент 2: «Доступ до інтернету завжди зі мною в моєму телефоні. 

Перегляд новинних програм – безкоштовний. Функція «пропустити рекламу» 

значно економить час». 

Респондент 3: «Ми разом з моєю сім’єю вже давно оцінили переваги 

онлайн-телебачення над кабельним або супутниковим. Для нас головними 

перевагами є зручність, простота та мобільність». 

 

4. Як давно ви переглядаєте новини (можна вказати роки) в 

інтернеті? 

Респондент 1: «Останні три роки точно. Якісне підключення до інтернету 

зробило свою справу. Навіть ввечері, коли вся сім’я вдома, ми маємо змогу з 

різних гаджетів переглядати той контент, який нас цікавить. Я переглядаю 

новини на Smart TV, дружина, якщо обирає іншу інформаційну програму, 

використовує мобільний телефон». 

Респондент 2: «Новини з інтернету ввійшли в моє життя, коли 

розпочалися революційні події на майдані. Хотілося бути в самому центрі 

подій. Завдяки телефону по дорозі на роботу та з роботи можна було 

переглядати прямі включення та новинні сюжети в записі». 

Респондент 3: «Зараз вже не згадаю, але здається, що так було завжди. 

Телевізором давно не користуюсь, оскільки з’явився універсальний гаджет – 

смартфон. А разом з тим й всі новинні випуски. На роботі ще можу 

переглянути інформаційний випуск на комп’ютері». 

 

5. Як часто (скільки разів на день/тиждень) Ви переглядаєте 

новини в інтернеті? 

Респондент 1: «Інформаційні випуски новин кожного дня. Найчастіше це 

відбувається ввечері після роботи. Зазвичай не встигаю на прямі ефіри, тому 

переглядаю все, що цікавить в розділі “архів”». 

Респондент 2: «Кожного дня. Тричі на день. Зазвичай повні випуски не 

переглядаю, дивлюсь окремі сюжети.» 
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Респондент 3: «Інколи кожного дня, інколи через день. Але найчастіше 

хоча б раз на день точно». 
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ЦИТУВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ РЕСПОНДЕНТІВ 

(опитування проведене у червні–липні 2018 р., 250 респондентів) 

 

Відкриті запитання: 

1. Як ви вважаєте, чи зникне і як скоро телевізор з вашої оселі? 

 

Респонденти вікової категорії «18-30» 

Респондент 1: «Він вже зник. Я вже й не пригадаю, коли останній раз 

переглядав телевізор. Його немає в моїй квартирі. І вже й не буде». 

Респондент 2: «Я не переглядаю телевізор дуже давно, останні 5 років 

точно» 

Респондент 3: «Телевізор в моїй оселі – це скоріше атрибут з минулого. Я 

його можу увімкнути лише для фону. Для перегляду новин чи фільмів уже 

давно використовую ноутбук та телефон» 

Респондент 4: «У мане телевізора немає. І не буде. Для чого він сьогодні я 

не розумію.» 

 

Респонденти вікової категорії «31-45» 

Респондент 1: «Думаю, що в найближчі 10 років необхідності в ньому 

вже не буде» 

Респондент 2: «В найближчий час точно зникне. З кожним роком все 

менше й менше дивимось телевізор». 

Респондент 3 : «Майже кожного дня я переглядаю і новинні випуски, і 

розважальні програми, і кінофільми по телевізору». 

 

Респонденти вікової категорії «46-55» 

Респондент 1: «Навіть ніколи не задумувалась над цим. Поки що 

телевізор переглядаємо кожного дня». 
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Респондент 2: «Мабуть, років через 30. А як ще дізнаватись інформацію 

та проводити своє дозвілля після роботи чи у вихідний день...» 

Респондент 3: «З кожним роком переглядаємо телевізор все менше й 

менше. Більше користуємось телефоном чи ноутбуком. Проте на вихідних 

буває, що можемо переглянути сім’єю якийсь фільм по телевізору». 

Респондент 4: «Телевізор навряд чи зникне в найближчий час. Все одно 

набагато комфортніше переглядати навіть онлайн-контент на великому 

якісному екрані, ніж на телефоні чи планшеті». 

 

Вікова категорія «56+» 

Респондент 1: «Гадаю, що в найближчі 20 років не зникне.» 

Респондент 2: «Телевізор на сьогодні є чи не головним джерелом 

отримання інформації. Я не думаю, що телевізор може зникнути взагалі.» 

Респондент 3: «Я не уявляю, щоб телевізор міг зникнути назавжди. 

Декілька раз на день ми вмикаємо телевізор для перегляду новин, для 

розважальних програм чи кінофільмів». 

 

2. Чи відомо Вам щось про кодування супутникового ТБ в Україні? 

Респондент 1: «До кінця я не розумію, що буде відбуватися з 

телебаченням, але декілька разів читав та дивився відеосюжети». 

Респондент 2: «Так, відомо, що з кінця 2018 р. ми не зможемо 

безкоштовно переглядати більшість українських телеканалів». 

Респондент 3: «Ні, я не знаю, що це означає і нічого про це не чув». 

Респондент 4: «Це часто обговорюється в засобах масової інформації. Я 

розумію, що з 2018-2019 року населення України не матиме безкоштовного 

доступу на супутнику до більшості українських телеканалів». 

 

3. Чи відомо Вам щось про OTT-сервіси? 

Респондент 1: «Ні, не чув що це.» 

Респондент 2: «Я дещо розумію, але складно пояснити що це». 
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Респондент 3: «Це телебачення через інтернет». 

Респондент 4: «Це доставка цифрового сигналу через інтернет. Це така 

технологія для перегляду телебачення в інтернеті». 
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Додаток Г 

 

ЕКСПРЕС-ОПИТУВАННЯ ШЛЯХОМ ФОРМАЛІЗОВАНОЇ БЕСІДИ ДЛЯ 

З’ЯСУВАННЯ СТАВЛЕННЯ ДО БРЕНДУ ІНФОРМАЦІЙНИХ 

ТЕЛЕПРОГРАМ. (100 осіб, 20 травня 2017 р.). 

 

1. Чи має значення бренд телеканалу у виборі перегляду інформаційного 

випуску новин? 

2. Який телеканал є брендом якісних новин, на вашу думку? 

3. Що для вас є бренд якісних новин? 
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Додаток Г2 

ЦИТУВАННЯ ВІДПОВІДЕЙ РЕСПОНДЕНТІВ ЕКСПРЕС-

ОПИТУВАННЯ (100 осіб, 20 травня 2017 р.) 

 

Запитання: 

 

1. Чи має значення бренд телеканалу у виборі перегляду 

інформаційного випуску новин? 

Респондент 1 : «Так, завжди. Саме бренд телеканалу і є вирішальним у 

виборі новинної програми. Вважаю, що бренд телеканалу є синонімом  рівня 

якості інформаційних випусків новин ». 

Респондент 2 : «Ніколи про це не думала. Можливо й так. Хоча вважаю, 

що саме якісні новини формують позитивний імідж  каналу. А він в свою чергу  

стає фундаментом для бренду». 

Респондент 3: «Так, бренд телеканалу –це довіра  моя  до інформаційного 

продукту, який вони мені пропонують. Спочатку завжди йде бренд каналу, а 

потім вибір інформаційної програми». 

Респондент 4 : «Навіть не думаю про це. Найголовніше – це достовірність 

та якість новин. Все решта на останньому плані». 

Респондент 5 : «Для мене головне – чесність та об’єктивність, а ще 

зручність у перегляді новинних випусків. А про такі категорії як «імідж», 

«бренд» я навіть не думаю.» 

Респондент 6 : «Так. Бренд телеканалу формується не один рік, а разом з 

тим й довіра глядача. Є довіра до команди телеканалу, є довіра й до тих новин, 

які вони виробляють. Для мене якісні новини – це апріорі якісний бренд 

телеканалу». 

Респондент 7 : «Так, завжди. І це вже як звичка. Як завойована моя довіра 

телеканалу» 
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Респондент 8 : «Часом так, проте сьогодні частіше думаєш не про бренд 

телеканалу, а про те, який зручніший спосіб для перегляду та час обрати. І це 

теж може бути про бренд, але вже в іншому ключі.» 

Респондент 9 : «Для мене це є першочерговим. Вже не один рік я обираю 

телеканал, який заслужив мою довіру. А разом з тим й мій вибір інормаційної 

програми.» 

 

2. Який телеканал є брендом якісних новин, на вашу думку? 

Респондент 1: «Нам мою думку, це безперечно телеканал «1+1» та 

програма «ТСН»». 

Респондент 2 : «Не один рік вже довіряю новинам телеканалу «1+1»». 

Респондент 3: «Скоріш за все, це буде «1+1»». 

Респондент 4 : «Я довіряю якісним новинам таких телеканалів як «1+1» 

та «112 Україна»». 

Респондент 5 : «СТБ», «Вікна-Новини»». 

Респондент 6 : «СТБ». 

Респондент 7 : «СТБ». 

Респондент 8 : «5 канал та канал 24». 

Респондент 9 : «1+1, 5 канал та 112 Україна». 

Респондент 10 : «112 Україна». 

Респондент 11 : «5 канал та 112 Україна». 

Респондент 12 : «1+1». 

 

3. Що для вас є бренд якісних новин? 

Респондент 1 : «Перщ за все – це достовірність та об’єктивність». 

Респондент 2 : «Як на мене, то це чесність, достовірність, прозорість». 

Респондент 3 : «Я ніколи про це не думав. Не знаю, що сказати». 

Респондент 4 : «Бренд якісних новин, на мою думку, ґрунтується на таких 

критеріях як достовірність та оперативність, а ще на вибудовуванні зворотного 

зв’язку ». 
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Респондент 5 : «Стовідсотково це чесність та прозорість ». 

Респондент 6 : «Окрім тих критеріїв , під які підпадають якісні новини, я 

вважаю, велике значення мають і розвиток платформ, на яких відбувається 

розповсюдження інформаційного контенту та підлаштування сучасної аудиторії 

до нових реалій інтернетмовлення». 

Респондент 7 : « Бренд якісних новин у сучасних реаліях – це симбіоз 

достовірності, точності, неупередженості та застосування новітніх технологій у 

створенні, подачі та розповсюдженні телевізійних новин». 

Респондент 8 : «Перш за все це об’єктивність та чесність подачі новин, а 

разом з тим й вибудовування зворотного зв’язку зі своєю аудиторією». 

Респондент 9 : «Для мене особисто бренд якісних новин – це 

збалансованість, достовірність та чесність. Гадаю, що бренд якісних новин 

сьогодні не може бути без наявності зворотного зв’язку між каналом та 

аудиторією, без варіативного розповсюдження інформаційних випусків. Я маю 

на увазі, варіація у каналах розповсюдження. Також слід згадати й про жанрову 

та тематичну палітру.» 

 



246 
 

Додаток Д 

РЕКОМЕНДАЦІЇ(ПРОПОЗИЦІЇ ЩОДО ВДОСКОНАЛЕННЯ 

ФУНКЦІОНУВАННЯ НОВИННОГО ОНЛАЙН-ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

УКРАЇНИ) 

 

1. Вирішальним аспектом у розширенні аудиторії новинного онлайн-

телебачення є оперативне надходження новин в ефір, численні прямі 

включення, які глядач має змогу дивитись на різних платформах, велика 

кількість трансляцій новинних випусків протягом дня, зручність використання 

мобільної версії, спосіб подачі контенту. Глядач ХХІ ст. надає перевагу тим 

каналам, які здатні забезпечити свою аудиторію оперативним та зручним 

переглядом контенту на будь-якій платформі та на будь-якому пристрої. Тому 

ті канали, які мають ширшу панель платформ, а разом з тим і їх функціональні 

можливості, здатні комунікувати зі значно більшою аудиторією. 

2. Український телевиробник має підлаштовуватися під потреби свого 

глядача, а не навпаки. Програмування телеефіру є однією зі звичок сучасного 

споживача. А цього можна досягнути шляхом доступу до необмеженої 

кількості інформації, що його забезпечує архів телепрограм на сайтах 

телеканалів, перегляд контенту будь-де і будь коли завдяки функції «відео за 

запитом» та присутністю телекомпанії на всіх популярних платформах. Якісна 

інформаційна програма й розгалужена система її трансляції є основою 

престижу телеканалу. Якщо глядач не хоче переглядати 5-хвилинне відео за 

запитом, він повинен мати можливість прочитати стислий огляд під цим відео. 

Якщо у нього немає можливості дивитися прямі ефіри, він повинен мати змогу 

легко й швидко знайти будь-який відеосюжет за запитом. Кому дозволяє час, 

повинні мати можливість дивитися трансляції в YouTube, соцмережах або 

перебувати кілька годин поспіль у стрімі. Глядач, який звик заходити на сайт 

того каналу, де новинна стрічка оновлюється майже щохвилини, вже не захоче 

шукати інформацію деінде. Це вже не вимога, а даність, яка формує 

конкурентоспроможність телеканалу. 
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3. Структура сайту відіграє важливу роль у виборі того чи іншого 

медіа. Залучення аудиторії різних вікових категорій досягається зручним 

використанням та зрозумілим наповненням. Не достатньо створити веб-сайт 

інтернет-версій телеканалів, адже його успішне функціонування залежить від 

архітектури, навігацій та дизайну. 

Веб-сайти телеканалів надають можливість переглядати прямі трансляції, 

що є перевагою інтернет-мовлення як телевізійної технології. На веб-сайті 

телеканалу обов’язково має бути перелік соціальних мереж та відеоплатформ, 

на яких функціонує телеканал. А навігаційна система веб-сайту повинна 

дозволяти перейти на їх сторінки. Серед найбільш популярних платформ є 

Facebook, Twitter, Instagram, YouTube, Google+, OK.ru, Google Play, iTunes 

Preview.  

4. Мобільна версія має бути зручною у використанні, оскільки 

кожного року кількість відвідувачів мобільних версій збільшується. Для 

користувача головне витрачати мінімум зусиль, щоб швидко та плавно 

переходити до потрібного контенту. Повноцінні програми повинні 

супроводжуватися стислими описами того, про що в них ідеться, та 

хронометражами 1-2 хв., до яких також мають додаватися стислі огляди. 

5. Функціонування телебачення в мережі повинно заощаджувати час 

глядача. Для будь-якого інтернет-телеканалу важливо мати необхідну 

інформацію у вигляді тексту, що дублює те чи інше відео. Звісно, не існує 

стандартної поведінки користувача, але є значна частина аудиторії, яка 

спочатку ознайомлюється з текстом під відео чи програмою, а вже потім 

вирішує, чи варте воно перегляду. Поведінка може змінюватися залежно від 

сайту каналу та його інформаційного наповнення. Проте немає стовідсоткової 

гарантії, що хтось буде повністю переглядати відео. Аудиторія, яка обирає 

онлайн-версію телеканалу, повинна знати, про що відео, хто є його героєм, які 

люди з’являтимуться в ньому. Тому назва сюжету має бути інформативною, 

стислою та повністю відповідати змісту. Статичне зображення, яке 
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використовують для представлення відео, також повинне бути інформативним і 

якісним. 

6. Зручне використання веб-сайту утримує аудиторію різних вікових 

категорій. Заходячи на веб-сторінку, користувач не повинен потрапляти відразу 

на відтворення відео або прямого ефіру. Адже це може збити з пантелику і 

завадити спокійно роздивитись контент на сторінці. Користувач повинен мати 

змогу самостійно контролювати те, що дивиться. А якщо відео відтворюється 

автоматично, це може зіграти негативну роль у подальшому відвідуванні сайта. 

Щоб глядач не відволікався від головної інформації, будь-який рух на сторінці 

повинен бути виправданим. Панель з функціями перегляду відео, відключення 

звуку чи паузи має бути легко доступною. Користувачі повинні мати 

можливість легко запускати, перезапускати чи зупиняти відео, а також 

відключати звук або відрегулювати гучність на сайті. 

7. Онлайн-телебачення є не просто засобом масової інформації, а й 

місцем, де відбувається налаштування зворотного зв’язку зі своєю аудиторією 

шляхом участі глядача у виробництві журналістських інформаційних 

матеріалів на певному етапі їх підготовки. Адже новинне онлайн-телебачення є 

платформою для комунікаційного процесу та співпраці між аудиторією та 

журналістами. Телевиробник може забезпечити своєму споживачеві залучення 

до процесу виробництва новин таким чином: стати активним учасником 

опитування на сайті каналу чи на сторінках медіа в соціальних мережах щодо 

певного інформаційного сюжету; сповіщати про найактуальніші явища та події 

на сторінці певного медіа у соціальних мережах; коментувати на сторінках 

соціальних мереж. У такий спосіб журналіст може співпрацювати з великим 

колом людей та залучати їх до процесу виробництва новин у ролі головних 

героїв сюжетів або ж експертів з того чи іншого питання; брати участь у 

підготовці до інтерв’ю, коли редакція сповіщає на сторінках соціальних мереж, 

хто буде гостем наступної програми, та просить залишити у коментарях перелік 

запитань, відповіді на які глядач хотів би отримати. 
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8. Сприйняття чи несприйняття телевізійної інформації глядачем 

багато в чому залежить від того, хто доносить цю інформацію – а саме від 

ведучого. Сучасний телеведучий інформаційної програми має бути яскравою, 

цікавою й харизматичною особистістю, що з часом стає близькою своєму 

глядачеві. Вдало підібраний образ і позитивний імідж ведучого приносить 

економічну вигоду телеканалу. Обираючи свій стиль і працюючи над образом, 

телеведучий і його команда повинні пам’ятати, що основою новин є 

інформація, а вже потім сам ведучий. Тому варто дуже ретельно підходити до 

образу, обираючи одяг, макіяж та зачіску. Дуже важливим є гармонійне 

поєднання специфіки програми зі стилем й образом ведучого. Нині український 

глядач може спостерігати різні образи, стилі та іміджі телеведучих новинних 

програм. З кожним роком телебачення відходить від серйозних, стриманих, 

дещо скутих образів. Натомість з’являється розкутість, що інколи не відповідає 

стилю мовлення інформаційних програм. Комунікаційна стратегія ведучого та 

його поведінка у кадрі впливають на емоційне сприйняття програми 

аудиторією. За цим критерієм маємо наступну класифікацію ведучих 

інформаційної онлайн-програми: ведучий-диктор – надмірна офіційність, 

відсутність будь-яких емоцій та домінуюча роль телеведучого в програмі. 

Складається враження, що такий ведучий не зацікавлений в тому, про що 

розповідає, а головним його завданням є чітко начитати текст. Така манера 

ведення програми виглядає невиразно, а ведучий позбавлений індивідуальності; 

ведучий-оповідач – задає ритм розмови і розуміє те, про що він доповідає. 

Вони використовують емоційні слова, історичні приклади і власний досвід, 

надаючи розповіді глибину. Їм завоювати аудиторію набагато легше, ніж 

ведучим-дикторам; ведучий-співрозмовник-коментатор – демонструє 

зацікавленість, коментує й висловлює власну думку. Вплив на глядача 

досягається інтонаційними та емоційно-візуальними хитрощами. Програму 

вибудовує так, щоб склалось враження, ніби глядач є давнім знайомим 

телеведучого; ведучий-актор – має індивідуальний стиль спілкування з 

аудиторією. Він створює довірливі відносини з глядачем завдяки зовнішній 
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чарівності, емоційному викладу подій, доречному жарту і тону розповіді, 

вираженій власній позиції стосовно того чи іншого питання. Така манера 

ведення інформаційної програми вважається нетрадиційною та поки що 

незвичною. 
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Додаток Е 

 

РОЗВИТОК ІНФОРМАЦІЙНОГО ОНЛАЙН-ТЕЛЕБАЧЕННЯ УКРАЇНИ 

ЗА ПЕРІОД 2014-2019рр. 

 

Таблиця 1. 

Проаналізовані інформаційні програми українських телеканалів, що 

представлені на Facebook 

Телеканал Веб-адреса 

СТБ https://www.facebook.com/viknaSTB/ 

112 Україна  https://www.facebook.com/news112ua/ 

1+1 https://www.facebook.com/tsn.ua/ 

UA:Перший https://www.facebook.com/suspilne.tb/ 

Hromadske.tv https://www.facebook.com/hromadskeua/videos/?ref=page_inter

nal 

5 канал https://www.facebook.com/5kanal/ 

NEWSONE https://www.facebook.com/newsone.ua/ 

канал 24 https://www.facebook.com/news24ukraine/ 

 

https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
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Таблиця 2. 

 

Проаналізовані інформаційні програми українських телеканалів за 

кількістю виходів в ефір на день 

Телеканал Програма 

1+1 «ТСН» – щобудня в ефірі з’являються до 8 випусків  

СТБ «Вікна-Новини» –  щодня виходить в ефір о 18:00 та о 

22:00. 

UA:ПЕРШИЙ інформаційна програма «Новини» зявляється щобудня о 

13:00, 18:40 та 21:00, а в суботу та неділю – о 21:00.  З 

понеділка по п’ятницю о 18:25 на каналі також виходить 

програма «Новини. Світ». 

5 канал Щогодинні випуски «Час новин», «Час. Підсумки дня» – 

щобудня о 20:00, «Час. Підсумки тижня» – щонеділі о 

21:00, а також «Місцевий час» з понеділка по суботу о 

18:10. 

112 Україна Щобудня програма «Новини 112» має в ефірі 19 

випусків, у вихідні дні – 16. 

NewsOne Цілодобовий інформаційний телеканал на територіїї 

України. 

24 канал Виходить близько 13 випусків інформаційної програми 

«Випуск новин». Окрім цього, щодня з’являються 

інформаційні програми з елементами сатири «Вєсті.UA» 

та «Вєсті Кремля». 
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Таблиця 3. 

 

Проаналізовані інформаційні телеканали України, що представлені на 

відеохостингу YouTube 

 

Телеканал Веб-адреса 

1+1 https://www.youtube.com/user/1plus1channel 

5 канал https://www.youtube.com/user/5channel 

112 Україна https://www.youtube.com/user/112Ukraine 

24 канал https://www.youtube.com/user/news24 

СТБ https://www.youtube.com/user/news24 

NewsOne https://www.youtube.com/results?search_query=newsone 

UA:ПЕРШИЙ https://www.youtube.com/user/1tvUkraine 

Hromadske.tv https://www.youtube.com/user/HromadskeTV 

Еспресо TV https://www.youtube.com/user/espresotv 

GromTV https://www.youtube.com/watch?v=8_sqpVBPt7c 

Спільнобачення https://www.youtube.com/channel/UCG77zBBbi6jZ3Y00p

bKNXJQ 

 

https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
https://www/
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Таблиця 4. 

 

Визначено комунікаційний процес між аудиторією та командою 

інформаційних телеканалів (як інструмент зворотного зв’язку) 

Телеканал Комунікаційни процес 

5 канал на  сайті є розділ «Ти репортер», де можна 

зареєструватися та надіслати свій матеріал. 

112 Україна підготував для своїх глядачів додаток для смартфону  

«Очевидець 112».  Цей сервіс дає користувачеві змогу 

надсилати на телеканал записані ним на власний 

смартфон відео неординарних подій і пригод, отримувати 

завдання від телеканалу, брати участь у конкурсі на 

краще користувацьке відео, а також отримувати гроші за 

опубліковані матеріали. 

24 канал на сайті є розділ «Опитування», де глядач, може анонімно 

відповісти на те чи інше запитання й одразу у 

відсотковому співвідношенні побачити результат: скільки 

людей відповіли на запитання та яку відповідь обрали. 
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Таблиця 6.  

 

Досліджено жанрову різноманітність інформаційних випусків 

новин українських телеканалів 

 

Жанр Телеканал/інформаційна програма 

відеоблог телекнал «24 канал» навесні 2017 р. запустив серію 

відеоблогів, ведучими яких стали відомі медійні 

особистості: С. Лещенко, Д. Гнап, Д. Бігус, В. 

Шабунін, В. Дейнега, Т. Мартинюк, Х. 

Бердинських; телеканал «NewsOne» представляє 

формат відеоблогу в програмі «Суб’єктивні 

підсумки». Ведучими такого інформаційного 

продукту є відомі особистості: Н. Савченко, А. 

Герман, Є. Червоненко, М. Гольдарб, В. Піховшик. 

 

інфотейнменту інформаційні випуски в цьому жанрі  (або з 

елементами інфотейнменту) представлені на 

українських телеканалах «1+1»: «ТСН.Тиждень», 

частково у «ТСН»; «112 Україна»: частково у 

«Вечірній прайм»; «Eспресо TV»: «Новини»; «24 

канал»: «Вєсті Кремля», «Вєсті.UA», «Випуски 

новин», «Настоящее время», «Інші новини». 

 

інтерв’ю-думка-репортаж 

та інтерв’ю-

повідомлення-репортаж 

телеканал «NewsOne», «Прямий ефір» за 20.10.2016 

р. – двоє ведучих у студії беруть інтерв’ю у 

політичного експерта Дмитра Заборіна стосовно 

підвищення тарифів 
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репортаж-інтерв’ю «5 канал», програма «Час новин» (19:00) за 

11.10.2016 р. – дії відбуваються на передовій у смт. 

Зайцево Донецької обл. Автор матеріалу на фоні 

реальних воєнних дій передає глядачеві емоційну 

картинку, бере інтерв’ю у військовослужбовців; 

«Час новин» (19:00) за 05.10.2016 р. – автор 

репортажу перебуває в Трьохізбинці Луганської 

обл. та інформує глядача про порушення Мінських 

угод російськими найманцями, які проводять 

навчання на полігоні неподалік від лінії 

розмежування. телеканал «NewsOne», програма 

«Діана Панченко» за 13.09.2016 р. – репортаж з 

Подільського районного суду м. Києва, де 

розглядали «Справу 31 серпня». До інтерв’ю було 

запрошено О. Тягнибока, який відповів на низку 

запитань про події під Верховною радою в останній 

день літа 2015 р. 

 

інтерв’ю-інфографіка у випуску «ТСН. Тиждень» за 03.07.2016 р. ведуча 

А. Мазур бере інтерв’ю у А. Геруса, колишнього 

члена Нацкомісії з регулювання енергетики та 

комунальних послуг. А за хвилину до того, як 

ведуча представить глядачам, хто є героєм ефіру, 

вона за допомогою інфографічних елементів наочно 

пояснює, якими будуть тарифи на опалення. У 

випуску «ТСН. Тиждень» за 21.08.2016 р. журналіст 

А. Цаплієнко бере інтерв’ю у представника 

головного управління розвідки Міністерства 

оборони України В. Скібецького. Під час інтерв’ю 
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на мультимедійну стіну виведена карта України, на 

якій В. Скібецький детально пояснює кожен з 

напрямків, показуючи їх на карті. 

замітка-фейлетон найбільша кількість матеріалів у цьому жанрі 

зустрічається на телеканалі «24 канал» у програмі 

«Вєсті.ua». 

 

 


