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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

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.  

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 прикладних соціально-комунікаційних 
технологій, що застосовуються в інформаційному онлайн-телебаченні та 
приводять до його модифікації, і їх осмислення науковою спільнотою в межах 
галузі соціальних комунікацій. Тож актуальним є дослідження інформаційного 
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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; 
- 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. 



3 

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». 

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 (ведучий-диктор, ведучий-оповідач, 
ведучий-співрозмовник-коментатор і ведучий-актор) та за стилем одягу 
(класичний з елементами ділового стилю; повсякденний (сasual) стиль – 
елегантна повсякденність, з елементами гламуру, зі спортивними елементами; 
стиль вамп); 

- 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 тим, хто 
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вивчає сучасні процеси розвитку мережевих ЗМІ та трансформаційні зміни 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. 

 
ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 
У вступі обґрунтовано актуальність теми дисертації, вказано її зв’язок з 

науковими програмами, планами, темами; сформульовано мету, завдання, 
об’єкт, предмет, хронологічні межі та джерельну базу дослідження; розкрито 
наукову новизну, практичне значення отриманих результатів; відображено 
особистий внесок здобувача; подано відомості про апробацію результатів 
дослідження, публікації, структуру та обсяг роботи. 

У першому розділі – «Інтернет-телебачення в Україні: етапи 
становлення та функціонування» – окреслено основні концептуальні підходи 
до поняття «інформаційне інтернет-телебачення в Україні», досліджено етапи 
його розвитку від зародження до сьогодення. 

У підрозділі 1.1 «Від ефіру до інтернет-телемовлення: історична 
розвідка» з’ясовано теоретичні засади традицій і тенденцій телевізійних новин 
у світі та в Україні, розглянуто концепти історії творчо-технологічного 
становлення світового мережевого телебачення. 

Потреби інформаційного суспільства разом з інформаційно-
комунікаційними технологіями вплинули на становлення телебачення та на 
виробничий процес, зокрема утворилась система цінностей, що формує 
конкурентоспроможність інформаційних телеканалів. Ідеться про розширену 
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організаційну систему та систему розповсюдження новин, висококваліфіковані 
кадри, зручну програмну сітку, взаємодію з інтернетом.  

На різних етапах становлення онлайн-телебачення сприяли його 
вдосконаленню та наближенню до глядача такі технології: створення 
інформаційного продукту в режимі «онлайн» і подкастингу; повне дублювання 
прямого ефіру на вебсторінці телекомпанії; транслювання телевізійного 
контенту, що вже вийшов в ефір, протягом певного періоду; персональний 
мережевий відеорекордер; виробництво телевізійного продукту шляхом 
традиційних аудіовізуальних стандартів ЗМІ; адаптація продукту для мобільних 
пристроїв та інтеграція з телекомунікаційними сервісами. 

У підрозділі 1.2 «Основні етапи становлення в Україні інформаційних 
онлайн-телепрограм» виділено чотири основні етапи становлення 
інформаційного телемовлення України, схарактеризовано його типи. 

Інформаційне онлайн-телебачення пройшло еволюційний шлях від 
створення перших вебсайтів, які дублювали відеоматеріали в мережу, до 
створення телеканалами власних унікальних онлайн-каналів та  переходу від 
безособистісних програм до авторського мовлення, появи нових вербальних та 
візуальних форм відтворення подій. 

Українські інформаційні онлайн-телеканали є результатом еволюції 
технологій, процесу цифровізації та зміни попиту аудиторії. Онлайн-
телебачення – це вимога часу. На основі аналізу діяльності українських 
інтернет-телеканалів з’ясовано, що телевізійна інформація доволі швидко 
адаптується до нового середовища. Проте сам шлях адаптації залежить від типу 
продукту та його характеристик. 

У підрозділі 1.3. «Сучасні погляди на формування платформ і технологій 
інтернет-тележурналістики» розглянуто вплив цифрової культури на ЗМІ, 
інтеграційні та конвергентні процеси новітніх ЗМІ.  

Сучасна культура дедалі більше стає конвергентною. Культура 
конвергенції – це майбутнє, але вже сьогодні вона має свій образ та форму. 
Розглянуто види функціонування інтернет-телебачення, серед яких онлайн-
мовлення, трансляція програм в інтернеті в режимі реального часу, 
«телебачення за запитом» – можливість переглядати опублікований в інтернеті 
запис певної телепрограми у будь-який час. 

Понад мільярд користувачів інтернету отримують різну інформацію із 
соціальних мереж або сторінок традиційних ЗМК на соціальних платформах. 
Саме такий вид медіа найоперативніше доставляє ексклюзивну інформацію 
своїй аудиторії. У 2015 р. почалося домінування мобільних пристроїв у 
використанні мережі порівняно зі стаціонарними комп’ютерами. Мобільні 
технології розширили шляхи отримання інформації та використання медіа. 

У другому розділі – «Тематично-змістові особливості новинних 
онлайн-телепрограм в Україні» – розглянуто появу та розвиток приватних і 
державних телекомпаній, проаналізовано результати дослідження ІТК щодо 
перегляду щоденних випусків новин у слоті 18:00–23:00 за 2014–2016 рр.  
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У підрозділі 2.1 «Інформаційні телепрограми українських телекомпаній: 
конкуренція і конвергенція» подано умови розвитку на медійній арені 
незалежної України приватних телекомпаній. Виникла конкуренція між ними й 
держаними компаніями. Після 1991 р. на території України існувала 
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» тощо. Від 1995 р. 
розпочинає своє мовлення Державна телерадіокомпанія України (ДТРК), що 
здійснює мовлення в межах всієї України та на території окремих областей. Від 
2002 р. ДТРК розпочала своє мовлення на закордонну аудиторію, а у 2008 р. 
стартувало мовлення в інтернеті. 

Найширший вибір ресурсів для перегляду новин пропонують канали 
«СТБ» та «112 Україна». Найпопулярнішою соціальною мережею для більшості 
українських телеканалів є «Facebook». Проте не всі інформаційні програми 
телеканалів «1+1», «UA:ПЕРШИЙ», «СТБ», «5 канал», «NewsOne», 
«112 Україна» та «канал 24» представлені в цій мережі. Програма «ТСН» 
телеканалу «1+1» має власну офіційну сторінку на Facebook, де глядач може 
вільно переглядати будь-який випуск, що виходив о 12:00, о 16:45 та о 19:30. 

У підрозділі 2.2 «Тематика та жанрова характеристика українських 
телевізійних новин» виділено тематично-змістові характеристики інформацій-
ного телебачення, яке переходить з ефіру в онлайн. Серед головних 
особливостей такого переходу: змістова наповненість новинних випусків 
інформаційних і 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», «Спільно-
бачення») 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. 

У підрозділі 2.3 «Інформаційне онлайн-телебачення України: дифузія 
жанрів як телемовна технологія» визначено способи залучення споживача до 
виробництва новин, нові риси й елементи класичних жанрових форм, 
найпопулярніші жанри у випусках новин досліджуваних телеканалів. 

Жанри телевізійної журналістики постійно розвиваються. 
Функціонування телебачення в світовій мережі трансформує та видозмінює 
структуру жанрів, методи роботи з масовою інформацією, форму та канали 
подачі матеріалів. Розважально-інформаційний формат присутній на кожному 
телеканалі України, зокрема на новинних каналах ефірного та онлайн-
мовлення. Проаналізовано інформаційні випуски в жанрі інфотейнменту (або з 
елементами інфотейнменту), представлені на українських телеканалах «1+1», 
«112 Україна», «Espreso TV» та «24 канал». 
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На прикладі інформаційних програм досліджуваних телеканалів 
розглянуто дифузію інформаційних матеріалів, які набули жанрових рис 
інтерв’ю та репортажу (з переважанням ознак інтерв’ю), репортажу та інтерв’ю 
(з переважанням ознак репортажу), 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. Проаналізований контент новинних програм 
інформаційних телеканалів України як в ефірному мовленні, так і в інтернеті 
показує, що у висвітленні політичних суспільно значущих тем, важливих 
проблем сьогодення найчастіше використовують інтерв’ю та репортаж. 

У третьому розділі – «Технологія формування іміджу інформаційного 
онлайн-телебачення в Україні» – проілюстровано основні зміни звичок у 
споживанні інформаційних медіа. Для дослідження соціально-демографічних 
характеристик аудиторії інформаційного онлайн-телебачення застосовано 
метод опитування у формі анкетування глядачів, проаналізовано зміни в образі 
сучасного ведучого інформаційної програми, визначено головні інструменти 
просування інформаційної програми. 

У підрозділі 3.1 «Аудиторія новинного інтернет-телебачення в Україні: 
соціально-демографічна характеристика» проаналізовано аудиторію 
новинного інтернет-телебачення. У межах дослідження проведено опитування 
11–15 квітня 2016 р. та в червні–липні 2018 р. Анкета містила 23 запитання у 
2016 р. та 30 – у 2018 р., серед яких питання для з’ясування соціально-
демографічного портрету глядача та для визначення поведінки, уподобань і 
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. Результати опитування 
свідчать, що більшість аудиторії традиційних програм телевізійних новин є 
люди літнього віку (56+), які не мають доступу до інтернету або не 
користуються ним. 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 молодого населення. 

Молода людина є 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. 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% 
респондентів пристроями для перегляду є планшети та ноутбуки. Більшість 
українських телеканалів мають якісні мобільної версії своїх сайтів, що створює 
зручність у користуванні ними. 
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Серед найбільш відвідуваних інформаційних платформ респонденти 
зазначили сторінки інформаційних програм у соціальних мережах, вебсайти 
телеканалів та відеохостинг «YouTube». 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.  

У підрозділі 3.2 «Іміджева стратегія ведучого інформаційної онлайн-
телепрограми як технологія формування іміджу» класифіковано телеведучих 
за стилем одягу та комунікаційною стратегією. Розглянуто такі програми: 
«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». 

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. 

У підрозділі 3.3 «Особливості просування інформаційного телевізійного 
контенту в Україні: традиційні технології та нові підходи» виділено потужні 
інструменти просування інформаційного продукту.  

Головною метою телевізійного маркетингу є створення умов для 
пристосування виробництва до попиту, потреб телеринку, інтенсифікація збуту, 
підвищення конкурентоздатності програм, стимулювання попиту та залучення 
якомога більшої кількості глядачів для отримання максимальних прибутків. До 
потужних інструментів просування інформаційної програми належать анонси 
програм, відеозаставки, офіційні сайти телеканалів та офіційні сторінки 
інформаційних програм у соціальних мережах і відеоплатформах. Для 
підвищення ефективності просування інформаційного телепродукту 
використовується участь телеведучих інформаційних програм у благодійних 
акціях, а також участь телекомпаній у загальнонаціональних фестивалях і 
програмах. 

 
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.); 



10 

- 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. 

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. 
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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 про-
дукту для мобільних пристроїв та інтеграції з телекомунікаційними сервісами. 

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 крауд-
фандингових 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 
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. 
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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: 
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. 
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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, загально-
національних фестивалях і програмах, в) створення онлайн-додатків, 
г) телебачення «на запит» (on demand), д) створення медіабібліотеки інфор-
маційних 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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АНОТАЦІЯ 
 

Прикидько О.М. Інформаційне онлайн-телебачення України. – 
Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 
комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні 
технології. – Інститут журналістики Київського національного університету 
імені Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2021. 

У роботі проаналізовано часові межі формування та розвитку 
інформаційного телебачення в Україні, його нові форми й види, виникнення та 
формування інтернет-версій телеканалів, зокрема новинних онлайн-програм. 
Сучасне інформаційне телебачення має новий вигляд і нові форми, оскільки 
ХХІ століття принесло нові технології телевізійного виробництва. Досліджено 
тенденції розвитку сучасного українського інформаційного онлайн-телебачення 
на основі аналізу інформаційних програм за 2014–2019 рр. комерційних та 
державних телеканалів України: «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». 
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Описано інтеграцію телевізійного контенту з інтернетом, проаналізовано 
основні риси інформаційного телебачення в інтернеті та особливості подачі 
новинної інформації в мережі, розглянуто дифузію інформаційних жанрів та 
образи ведучих програми онлайн-новин. 

Ключові слова: онлайн-телебачення, інформаційна телепрограма, онлайн-
новини, традиції, трансформації, конвергентність, соціальна мережа, аудиторія. 

 
АННОТАЦИЯ 

 
Прикидько О.М. Информационное онлайн-телевиденье в Украине. – 

Квалификационная научная работа на правах рукописи. 
Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.06 – прикладные социально-
коммуникационные технологи. Институт журналистики Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко, Министерство 
образования и науки Украины, Киев, 2021. 

В работе проанализированы временные рамки формирования и развития 
информационного телевидения в Украине, его новые формы и виды, 
возникновение и формирование интернет-версий телеканалов, в частности 
новостных онлайн-программ. Современное информационное телевидение 
обрело новый вид и новые формы, поскольку XXI век принес новые технологии 
телевизионного производства. Были исследованы тенденции развития 
современного украинского информационного онлайн-телевидения на основе 
анализа информационных программ за 2014–2019 гг. коммерческих и 
государственных телеканалов Украины: «1+1» («ТСН»), «UA : ПЕРВЫЙ» 
(«Новости»), «СТБ» («Окна-Новости»), «5 канал» («Время новостей»), «112 
Украина» («Новости 112») и «Канал 24» («Выпуск новостей»), новостные 
выпуски телеканалов «NewsOne», «Hromadske.tv» и «Эспрессо TV». Описано 
интеграцию телевизионного контента с интернетом, проанализированы 
основные характеристики информационного телевидения в интернете и 
особенности подачи новостной информации в сети, рассмотренно диффузию 
информационных жанров и образы ведущих программ онлайн-новостей. 

Ключевые слова: информационное онлайн-телевидение, 
информационная телепрограмма, онлайн-новости, традиции, трансформации, 
конвергентность, социальная сеть, аудитория. 

 
SUMMARY 

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

scientific work on the rights of the manuscript. 
Thesis for a Candidate degree in Social Communications: Specialty 27.00.06 – 

Applied Social Communicative Technology. The Institute of Journalism, Taras 
Shevchenko National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of 
Ukraine, Kyiv, 2021. 
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The study contains systematic analysis of current trends in the development of 
modern Ukrainian Internet television as well as the main theoretical framework 
related to this type of media. Although practitioners and researchers from many 
countries study the theoretical foundations and practical transformations of television, 
including on the Internet, certain aspects of this topic were discovered as 
understudied, and are thoroughly scrutinized in the paper. 

The development prospects and conditions of online television are predicted. 
Based on the survey method in the form of an individual survey, a socio-demographic 
image of a viewer of information online programs was created. Analyzed the main 
parameters of the Internet audience and the main trends that influenced the 
modification of the habits of using information media. 

The work analyzes the time frame and development of information television 
in Ukraine, its new formats. Modern information television has acquired a new look 
and new forms, since the 21st century brought new technologies of television 
production. The functioning of television in the world network transforms and 
changes the structure of genres, methods of working with the media, the form and 
channels of submission of materials. In the production and distribution of news, 
multimedia is an important component of television technology in the system of 
forming the audience, ratings and prestige of the channel. It affects the genre system 
of the information program and the coverage of new topics. The audience now has 
the opportunity to consume information in the form of text available on the site under 
each news release, in the form of video detailing the content of the material, in the 
form of audio (online or recorded), in the form of photo reports or infographics or a 
combination of several formats. receiving news. 

The study also examines the preconditions, conditions and prospects for the 
development and formation of Public Broadcasting in Ukraine and abroad. The work 
highlights the informational set of programs of the Ukrainian public TV channel 
"UA: First" and the Internet TV channel "Public TV", which operates according to 
the principles of public broadcasting. News is the most significant source of 
information in shaping public opinion, television according to the audience is a 
reliable media outlet. 

The work devotes special attention to the role of social networks in the modern 
information space. Social networks are considered to be a necessary source of 
information not only for the audience, but also for traditional mass media. They 
perform main tasks that relate to the media, and therefore they can rightfully be 
considered as a new type of media. 

The research presents modern approaches for understanding of the notion of 
online TV, and describes the process of integration of TV content to the Internet, as 
part of a modernization program. The formation and development of the online TV 
platform, its peculiarity and uniqueness in the use by the audience are considered 

Key words: online information television, information TV program, online 
news, traditions, transformation, convergence, social network, audience. 
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