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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження. На сьогодні серед ЗМК України саме 

інтернет-видання є найбільш оперативними, вільними від цензури та 

стороннього втручання і тиску державних інституцій. Саме ці видання, де 

працюють професійні редакційні колективи зі значним досвідом роботи, 

здійснюють незалежний від державних структур, політиків чи можновладців 

соціальний контакт, прагнуть налагодити комунікацію між співгромадянами. 

Інтернет-журналістика, безумовно, є найбільш демократичною в тому 

сенсі, що дає змогу одночасно висловитися професійному репортеру й 

залишити свій коментар пересічному читачеві. Обмін думками в авторських і 

соціальних медіа з відомими політиками та громадськими діячами сприяє 

становленню зваженої суспільної думки, повсякчас створюючи поки що 

віртуальний світ, у якому панує етична категорія вибору, що дає змогу 

говорити про можливість і необхідність соціальної комунікації.  

Саме до сфери інтернет-журналістики України як найбільш популярної на 

сьогодні спрямували свої зусилля репортери й аналітики молодої генерації, які, 

спираючись на багаторічний досвід старших колег, пропонують оригінальні 

новації, зокрема в жанротворенні. Використовуючи можливості інтернет-

журналістики, вони розширюють межі розслідування, аналітики (лонгриди), 

інтерв’ю, проводять інтерактивні прес-конференції зі спонтанним залученням 

користувачів, а отже, створюють нові форми, продукують нові ідеї, 

упроваджують передові методи. 

Актуальність теми дослідження передбачає не тільки констатацію факту 

появи оригінальної для України форми викладу матеріалів в інтернеті, а й 

творчий аналіз, екстраполяцію на майбутнє позитивних прийомів і методів 

опрацювання, подачі інформації, що сформувалися в процесі діяльності 

українських репортерів та аналітиків. Це стало можливим завдяки новітнім 

інформаційним технологіям, більшість з яких зосереджена в інтернеті. 

У дисертації вирішується комплексна проблема, пов’язана з науковим 

осмисленням ролі інтернет-видань як засобу соціальної комунікації в процесі 

формування загальної та політичної культури в країні. 

Теоретичні аспекти сучасних мас-медійних процесів і пов’язаних з ними 

процесів політизації, підвищення рівня культури чи, навпаки, «атомізації» 

індивідів розглядаються у роботах зарубіжних: Д. Белла, З. Бжезинського, 

У. Дайзарда, П. Дракера, Л. Землянової, М. Кастельса, С. Льюкса, Т. Стоуньєра, 

Г. Маркузе, О. Орлової, М. Павлікової, І. Толстік, Е. Тоффлера, Ф. Уебстера, 

І. Шибут; та українських учених: О. Ваганової, С. Даниленка, В. Іванова, 
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О. Гриценка, Т. Петріва, І. Піголенка, В. Сердюка, К. Сіріньок-Долгарьової, 

М. Хилька, О. Холода, О. Чекмишева, А. Чічановського. 

Питання теоретичного й практичного осмислення нових реалій, у тому 

числі жанротворення новітньої журналістики, що творчо екстраполюються на 

методи й прийоми роботи інтернет-видань, провели такі українські вчені: 

Л. Городенко, І. Городецька, О. Гоян, С. Даниленко, А. Журавльов, 

С. Коноплицький, В. Рябічев, Ю. Фінклер, Т. Фісенко, М. Чабаненко. Основою 

розгляду інформаційно-публіцистичних жанрів, а також специфіки подання 

політичної аналітики є наукові праці Г. Бакулева, М. Бутиріної, М. Василенка, 

О. Зернецької, Н. Костенко, О. Піронкової, К. Серажим.  

Проте роботи, з якої постала б цілісна картина дослідження інтернет-

видань України як засобу соціальної комунікації в 1995–2020 рр., досі немає. 

Це зумовило вибір теми дисертаційного дослідження. 

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

дисертації пов’язана з науково-дослідною роботою Інституту журналістики 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

«Психофiзiологiчнi механiзми сприйняття новинного контенту аудiовiзуальних 

мас-медiй» (номер державної реєстрації № 16 БФ045-01). 

Мета й завдання дослідження. Мета роботи – з’ясувати концептуальні 

особливості та потенціал українських інтернет-видань як засобу соціальної 

комунікації. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань: 

 проаналізувати наукову літературу, присвячену предмету 

дослідження; 

 запропонувати систему періодизації інтернет-видань України за 

1995–2020 рр. і схарактеризувати етапи їх розвитку; 

 на підставі аналізу комплексу рейтингів визначити провідні 

інтернет-видання України за 1995–2020 рр. та укласти відповідний перелік як 

основу матеріалу дослідження;  

 з’ясувати сучасний стан розвитку провідних інтернет-видань 

України в типологічному та видовому аспектах, визначивши функціональні 

можливості інтернет-видань України в процесі оптимізації соціальної 

комунікації; 

 визначити дієвість процесів жанротворення, показавши 

ефективність впливу новаторських ідей редакцій інтернет-видань на читача; 

 накреслити перспективи розвитку інтернет-видань України як 

засобу соціальної комунікації. 
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Об’єкт дослідження – суспільно-політичні інтернет-видання України.  

Предмет дослідження – інтернет-видання України як засіб соціальної 

комунікації, їх типи, види, жанрово-тематичні особливості. 

Емпірична база дослідження складають практики понад двадцяти 

інтернет-видань України («Lb.ua», «Українська правда», «РБК Україна», 

«Цензор.нет», «Дзеркало тижня. Україна») та ін.  

Хронологічні межі дослідження. Дисертація охоплює явища української 

інтернет-журналістики за 1995–2020 рр. 

Методи дослідження. Для розв’язання поставлених завдань було 

використано такі методи дослідження: історико-порівняльний, структурно-

функціональний, герменевтичний, моніторингу, інтерв’ю-опитування, а також 

міждисциплінарний підхід. Застосування історико-порівняльного методу дало 

змогу порівнювати стан розвитку суспільної свідомості й громадянського 

суспільства в різний час і знайти відповідні аналоги з реаліями сьогодення; 

виокремити основні етапи виникнення та розвитку провідних інтернет-видань 

України; з’ясувати сучасний стан розвитку провідних українських інтернет-

видань. Структурно-функціональний метод дав змогу визначити можливості й 

перспективи інтернет-видань України як засобу соціальної комунікації, 

сформулювати дефініції базових понять; став у пригоді під час аналізу терміна 

«інформаційні війни», щоб показати специфіку їх ведення через інтернет-

видання. Разом із застосуванням міждисциплінарного підходу структурно-

функціональний метод прислужився під час встановлення дієвості процесів 

жанротворення та виокремлення місця і ролі інвестигативної журналістики в 

процесах соціальної комунікації. Герменевтичний метод дав змогу конкретніше 

витлумачити й пояснити складні питання суто творчих процесів, що виникають 

під час написання журналістських творів, а також прислужився у випадках, 

коли необхідно було знайти засоби досягнення адекватної інтерпретації 

аудиторією публікацій в інтернет-виданнях, що безпосередньо впливають на 

процеси соціальної комунікації. Метод моніторингу дав можливість виявити 

основні цільові аудиторії, на які працюють українські інтернет-видання, 

схарактеризувати їхню специфіку. Цей метод став у пригоді, коли йшлося про 

можливі шляхи подолання конфліктів і суперечностей як усередині 

редакційних колективів, так і в системах взаємовідносин: журналіст/читач, 

журналіст/соціальна група, журналіст/державна установа. Метод інтерв’ю-

опитування був застосований до редакторів ключових ЗМІ, що досліджувалися 

(«Інтерфакс Україна», «Цензор.Нет», «РБК Україна»). 
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Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому:  

вперше:  

- з’ясовано значення інтернет-видань України як складника соціальних 

комунікацій, зокрема, у формуванні системи політичних і культурних цінностей, 

становленні громадянського суспільства; 

- доведено, що провідні інтернет-видання впливають на соціальні медіа, які 

іманентно виконують комунікаційну функцію; 

- запропоновану авторську періодизацію становлення та розвитку інтернет-

видань України за 1995–2020 рр.; 

удосконалено:  

 поняття «інтернет-видання» як складника соціальної комунікації у 

контексті світових та українських новітніх наукових концепцій і теорій; 

 обґрунтування ролі інтернет-видань як тригерів морального й 

політичного вибору в умовах багатопартійності й демократичного розвитку 

громадянських інститутів, пошуку ментально-психологічних засад 

національного розвитку; 

набули подальшого розвитку: 

 теоретичні й практичні напрацювання щодо оптимальних напрямів 

розвитку інтернет-журналістики в Україні; 

 твердження про те, що електронні медіа можуть сприяти як 

позитивному вихованню особистості, так і призвести до її деструктивних дій; 

 вимоги до емоційних та інтелектуальних публікацій в інтернет-

виданнях, асоційовані з моральними категоріями, формуванням загальної 

культури громадян, налагодженням горизонтальних комунікацій 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що вони 

можуть бути використані в теоретичних і практичних розвідках із 

журналістикознавства, соціальної комунікації та професійної етики. Також 

вони можуть стати помічними для складання лекційних і практичних курсів з 

таких навчальних дисциплін, як: «Теорія мережевої комунікації», «Агенційна 

журналістика», «Медіаорганізації та медіарегулювання», «Журналістська 

майстерність». Результати дослідження запитів і потреб читацької аудиторії та 

контенту соціальної й політичної аналітики в інтернеті можуть 

використовуватися для вдосконалення професійних стандартів у національних 

інтернет-виданнях. 

Особистий внесок здобувача. Дисертаційна робота є самостійно 

виконаним науковим дослідженням. Усі ключові ідеї, положення, що 

розкривають наукову новизну, висновки та результати дослідження, здобуті та 

сформульовані автором особисто. Наукові публікації з теми роботи є 

одноосібними.  
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Апробація наукових результатів дослідження відбувалася під час 

виголошення та обговорення доповідей на засіданні кафедри соціальних 

комунікацій Інституту журналістики Київського університету імені Тараса 

Шевченка (2016–2019 рр.), на міжнародних науково-практичних конференціях 

«Актуальні проблеми міжнародних відносин» (м. Київ, 20 жовтня 2011 р.) та 

«Морально-етичний дискурс сучасних ЗМІ в координатах викликів доби» 

(Київ–Буча, 27 квітня 2016 р.), а також на IХ Національному експертному 

форумі (м. Київ, 7 червня 2018 р.).  

Публікації. Основні результати дослідження викладено у таких наукових 

публікаціях: 4 наукових статті у фахових виданнях України, 1 наукова стаття у 

виданні, внесеному до міжнародних наукометричних баз, 1 праця 

апробаційного характеру.  

Структура та обсяг роботи. Дисертаційна робота складається зі вступу, 

трьох розділів, кожен з яких має підрозділи і супроводжується висновками, 

загальних висновків, списку використаних джерел, додатків. Загальний обсяг 

дисертації – 204 сторінки, у тому числі основний текст – 163 сторінки, у списку 

використаних джерел – 228 позицій. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

У Вступі викладено актуальність теми дисертаційної роботи, її зв’язок з 

науковою темою Інституту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка, мету й завдання наукової праці, об’єкт і 

предмет, методи дослідження, наукову новизну, практичне значення отриманих 

результатів, особистий внесок здобувача; наведено кількість публікацій, 

визначено структуру та обсяг роботи. 

У першому розділі «Теоретичні аспекти дослідження інтернет-видань 

як засобу комунікації» аналізується роль інтернет-видань у процесах 

розширення інформаційно-комунікаційного простору, загалом процесу 

пізнання реальності. Вивчено теоретичні засади розвитку інтернет-видань, 

проаналізовано головні наукові розробки, присвячені цій проблемі. 

У підрозділі 1.1 «Інтернет-видання як новітній феномен медіа-

комунікації» зазначено, що інтернет як феномен розвитку технологічної 

цивілізації ще не отримав адекватного осмислення в суспільній свідомості й 

політичній ідеології розвинених соціумів. Тим часом в Україні відбуваються 

активні політичні процеси, іде боротьба за електорат, формуються і зникають 

політичні партії, рухи, блоки. Складності процесу додає конфлікт на Сході 

України, анексія Криму, що драматизує процес соціальної комунікації в 

інтернет-виданнях. 

Інтернет-видання України зазвичай мають яскраво виражені інформаційно 

насичені та емоційні матеріали і є найбільш ефективними, масовими ЗМК, які 

активно формують суспільну думку, моральні пріоритети, без яких неможлива 

побудова громадянського суспільства. Детальніше про розвиток інтернету та 

інтернет-видань йдеться у додатках Б «Дослідження Асоціації інтернет-

користувачів України» (Василенко К.М. за матеріалами аналітичного відділу 

«LB.ua» («Лівий берег») та «Бизнес Цензор») і В – Дані звіту «Digital in 2018» 

(Василенко К.М. за матеріалами аналітичного відділу «LB.ua» («Лівий берег») 

та міжнародного агентства «We are social»). 

У підрозділі наводиться авторське визначення терміну «суспільна думка», 

спеціально сформульованого для наукового дослідження. У цьому контексті, 

зокрема, звертається увага на завдання працівників ЗМК демократичної країни 

щодо підтримання суспільної думки як необхідного й важливого чинника 

демократизації суспільства. 

Також відзначено, що одна із комунікативних здатностей інтернет-видань 

– оперативно й методично формувати суспільну думку, досягаючи при цьому 

як широкого охоплення масових аудиторій, так і аудиторій нішевих, 

таргетованих. Однак при цьому не виключаються – в тому числі із 
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застосуванням новітніх жанрових особливостей – маніпуляції, цілеспрямоване 

викривлення масової свідомості.  

У підрозділі зазначається, що інтернет-видання України як новий вид 

журналістики, а тим більше як інструмент формування суспільної свідомості, 

моралі і, зрештою, громадянського суспільства, пройшли кілька етапів 

розвитку. Запропонована періодизація спирається на власний практичний 

досвід автора. 

Перший етап – 1995–2000 рр. (початковий етап розвитку інтернет-

журналістики в Україні). Цей період загалом характеризується розвитком і 

початком поширення Інтернету в Україні. Виникають перші інтернет-сайти, що 

відрізняються від майбутніх інтернет-порталів насамперед кількістю 

користувачів і, власне, кількістю та якістю журналістських матеріалів, що в них 

розміщені. Перші українські сайти існують від кількох місяців до півроку, 

якість подачі матеріалів, назву, керівництво неможливо уточнити з огляду на 

те, що в мережі Інтернет не залишилося про них нічого, крім окремих 

суб’єктивних спогадів у сучасній блогосфері.  

Другий етап – 2000–2005 рр. (період відокремлення дефініцій «інтернет-

сайт друкованого ЗМІ» та «самостійне інтернет-ЗМІ»). Знаковий період для 

української інтернет-журналістики – 16 вересня 2000 р. репортер і громадський 

діяч Георгій Гонгадзе заснував незалежне інтернет-видання «Українська 

правда». Характерною особливістю цього видання з професійної точки зору 

став творчий колектив, який спеціалізувався саме на інтернет-журналістиці. 

Вдалим виявився експеримент із заснуванням інтернет-видання «Главред».  

Спрацювання чинника новизни сприяло розвитку нової української 

журналістики у форматі інтернет-видань. Формується категорія журналістів, 

переважно випускників спеціалізованих закладів вищої освіти, які свідомо й 

цілеспрямовано починають свою діяльність саме в інтернет-виданнях.  

Третій етап – 2005–2010 рр. (становлення та розвиток – станом на 

сьогодні – найбільш потужних інтернет-ЗМІ України). Розширюються 

можливості журналістських колективів, редакції й публікації інтернет-видань 

уже не сприймаються як «другорядні» порівняно з паперовими виданнями. 

Поступово урядовці й відповідальні особи привчаються до того, що на 

публікацію в інтернет-виданнях слід реагувати так само оперативно, як і на 

матеріали в пресі, по телебаченню тощо. Зростає кількість позаштатних 

кореспондентів, інформаторів, простих дописувачів.  

Четвертий етап – 2010–2014 рр. (функціонування інтернет-ЗМІ в умовах 

неофіційної, проте всеохопної державної цензури за часів президентства 

Віктора Януковича), який цілковито зумовлений політичними подіями в 

Україні. Боротьба за владу між Президентом і прем’єром, перемога на 
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президентських виборах Віктора Януковича призводить спершу до негативних 

наслідків щодо організації журналістської діяльності інтернет-порталів, а 

згодом ставить під питання журналістську працю. Редакції інтернет-видань 

відчувають сильний моральний тиск, переслідуються їхні керівники. Все це, 

разом із фінансовими утисками, не може не вплинути на організацію планової 

діяльності інтернет-видань. Спостерігаються перші спроби організації інтернет-

додатків до друкованих видань.  

П’ятий етап – від 2014 р. – дотепер (новітній період розвитку інтернет-

ЗМІ в Україні). Різка активізація процесу перетворення інтернет-видань на 

інтернет-додатки до пресових видань. Поступово значна частина з них 

перетворюється на самостійні інтернет-видання з власним штатом журналістів, 

специфічною стилістикою написання оригінальних матеріалів. Сьогодні майже 

всі українські друковані ЗМІ мають свої інтернет-версії. Самостійність подачі 

матеріалів, їхня актуальність та оригінальність визначаються редакційною 

політикою. З’являються перші спеціалізовані інтернет-видання, присвячені 

різним формам існування людського буття: від суто військових інтернет-

порталів до вузькоспеціалізованих тематичних. Продовжують працювати 

інтернет-видання, що були засновані, починаючи з 2000 р. Детальніше про 

конкретні інтернет-видання подано у додатках Г та Д. 

У підрозділі 1.2. «Діяльність інтернет-видань та розширення 

інформаційно-комунікаційного простору» проілюстровано на прикладах таких 

інтернет-видань, як «Українська правда», «Обозреватель», «РБК Україна», 

«Цензор.НЕТ», «Lb.ua» («Лівий берег»), які продукують свою інформацію, 

розраховану на різні верстви суспільства й різні соціальні запити. Проте в 

кожного з цих інтернет-видань є свій основний жанрово-тематичний напрям, 

як-от: у «Цензор.НЕТ» – військові матеріали, репортажі військово-

патріотичного змісту; у «РБК Україна» – матеріали, здебільшого присвячені 

економічним проблемам; в «Lb.ua» («Лівий берег») – політична аналітика. 

Проте під час передвиборчих перегонів ці провідні інтернет-видання 

наповнюються матеріалами аналітичного характеру, які особливо не 

відрізняються ні стилістикою, ні структурою, ні обсягом (це досить солідні, як 

для інтернет-формату подачі, статті обсягом від 10 тис. друк. знак.). 

Виокремлено поняття інформаційної війни, наведено його авторську 

дефініцію. Визначено специфічні характеристики терміна «інформаційна 

війна» та розглянуто роль і значення інтернет-видань в інформаційних війнах. 

У другому розділі «Концептуальні особливості та комунікативність 

інтернет-видань» визначено низку актуальних питань зародження і 

становлення інтернет-видань в Україні. Основну увагу зосереджено на творчих 

проблемах, що виникають перед редакціями цих видань.  
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У підрозділі 2.1 «Концепції взаємодії інтернет-видань із суб’єктами 

інформаційних відносин» зазначено, що для з’ясування соціального зрізу та 

колективного портрета активного користувача інтернет-видань розглянуто 

соціологічні дослідження вітчизняних учених. Від жовтня 2010 р. до квітня 

2011 р. авторкою разом з інформаційним відділом Київського інституту 

проблем управління імені Горшеніна було проведене дослідження студентської 

молоді – головної цільової групи користувачів Інтернету. Загалом згідно з 

випадковою вибіркою було опитано 5155 студентів із 22 вищих навчальних 

закладів України, Казахстану, Польщі. Серед опитаних найактивнішими 

користувачами інтернет-ЗМІ та соціальних мереж виявилися студенти Польщі 

(87,7 %) та України (60,9 %). У Казахстані соціальними мережами користується 

лише кожний третій студент (34,6 %). Кілька разів на тиждень відвідували 

соціальні медіа майже чверть українських студентів (23,6 %), 21,8 % молодих 

казахів, 8,6 % поляків. Подальші дослідження, що також проводилися за участі 

авторки, підтверджували описані тенденції. Наявність даних 2011-го року 

сприяла подальшому відслідковуванню динаміки використання інтернет-ЗМІ та 

соціальних мереж. 

Інтернет-видання України дотримуються приблизно однакових концепцій, 

коли йдеться про можливості й методи впливу на суспільну свідомість; 

труднощі виникають, коли йдеться про вплив на масову свідомість, яка 

відзначається меншою толерантністю й нижчим рівнем освіченості.  

Саме інтернет-видання України зазвичай диктують стилістику й тематику 

виступів блогерів, пересічних користувачів чи обговорення в соціальних 

мережах. Так було, зокрема, під час Революції гідності, коли, крім прямої 

трансляції з Майдану кількома українськими каналами, інтернет-видання 

України оперативно розміщували інтерв’ю, репортажі, в яких ішлося про 

перебіг подій. Багато в чому завдяки саме цим матеріалам українські соціальні 

медіа були відповідним чином налаштовані на адекватне сприйняття подій 

революції. Коли йдеться про кризові ситуації в соціально-політичному житті 

України, слід згадати той факт, що активісти-протестувальники під час 

Революції гідності передруковували матеріали з провідних інтернет-видань, 

поширюючи їх у вигляді листівок, агітаційних випусків, оскільки значна 

аудиторія тоді не була охоплена інтернетом. 

Водночас активною працює й зворотна схема пошуку інформаційних 

джерел: починаючи від 2014–2015 рр. інтернет-видання України активно 

розробляють схему «видобутку» інформації в блогах своїх читачів. При цьому 

виникають проблеми суто професійного характеру.  

З огляду на те, що в інтернет-виданнях України чітко дотримуються 

регламентування творчого напряму й жанрового вибору окремих журналістів, 
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останні мають змогу реалізувати себе в незвичних жанрово-тематичних 

спробах у ролі незалежних блогерів часто під вигаданим іменням. Таке 

незалежна дільність дає можливість репортеру спробувати себе аналітиком, а 

політичному аналітику – літературним критиком. Тож, якщо за ведення блогу 

береться професійний журналіст, то це для медійника стає водночас і засобом 

самореалізації, і чинник творчого самовдосконалення. Відомі випадки, коли 

професійного журналіста примушують прикритися блогерським псевдонімом 

складні обставини, що виникли після написання інвестигативного матеріалу; 

невпевненість у переконаності доказів; побоювання за власну безпеку тощо. 

Тож саме провідні інтернет-видання України пропонують стилістику й 

тематику іншим медіа; відзначаються оперативністю в поданні нових 

матеріалів, зокрема таких жанрів, як інтерв’ю та репортажі; також є джерелом 

матеріалів, які представляють громадянське суспільство.  

У підрозділі 2.2 «Типологічні особливості та комунікаційні стратегії 

інтернет-видань» охарактеризовано структуру, специфічні моменти організації 

діяльності таких відомих інтернет-видань України: інформаційний сайт 

УНІАН; суспільно-політичний портал «LB.ua» («Лівий берег»); інформаційно-

політична, з елементами розважальної журналістики «Українська правда»; 

«РБК Україна»; «Цензор.НЕТ». Цікавим чинником при цьому є кількість 

співробітників видань: інтернет-видання «LB.ua» («Лівий берег») налічує 

близько 20 співробітників; утричі більше співробітників в «Українській правді» 

– 61 (разом з рекламним і технічним відділом); 131 співробітник – в УНІАН (за 

рахунок розгалуженої кореспондентської мережі в регіонах України).  

На сьогодні відомо багато засобів і методів офіційної та об’єктивної 

перевірки відвідувань того чи іншого інтернет-видання. Зазвичай 

використовуються спеціальні «лічильники», які можуть бути як відкритими для 

читачів, так і «закритими», тобто призначеними винятково для користування 

працівників редакції. Два мільйони двісті тисяч постійних відвідувачів на 

місяць – такий показник відвідувань «Лівого берега» (із незначними 

відхиленнями) за кілька останніх років. Ще більшою є кількість відвідувань 

«Української правди», що вмотивовано її давньою історією боротьби за 

демократичні ідеали.  

Необхідно зазначити, що в часи політичних та економічних криз, 

військових загострень, кількість читачів помітно зростає. Зафіксовані випадки, 

коли завдяки окремим актуальним публікаціям кількість відвідувачів інтернет-

видання зростає в десятки і навіть у сотні разів. За свідченням головного 

редактора і за об’єктивними статистичними даними, кількість відвідувачів 

інтернет-видання «Цензор.НЕТ» сягає 300 тис. чоловік на добу. Варто 
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відзначити, що нині ведеться запекла конкурентна боротьба редакцій інтернет-

видань за постійних відвідувачів. 

Провідні інтернет-видання України одними з перших увели практику 

розповіді про автора матеріалу, який містить високоякісну світлину зі стислою 

довідкою про автора матеріалу. При цьому тенденція до авторизації особи 

журналіста певним чином суперечить анонімності багатьох блогерів з 

намаганням приховати реальне прізвище під псевдонімом. Проте в цьому й 

полягає суттєва відмінність професійного журналіста, який обстоює 

громадянську позицію, дбає про суспільні інтереси, має бути відкритим до 

критики й запам’ятатися читачу як реальна фізична особа, від анонімного 

блогера, який не ставить перед собою таких високопрофесійних цілей. 

Водночас необхідно пам’ятати, що всі публікації в соціальних мережах мають 

зводитися до формування суспільної свідомості.  

З огляду на досить високий загальноосвітній ценз українця (більшість 

активних респондентів і користувачів інтернету мають повну або неповну вищу 

освіту) особливу увагу інтернет-видання повинні приділяти якісним матеріалам 

значного обсягу, наприклад: для політичного аналізу в «LB.ua» («Лівий берег»), 

«Українській правді», «Обозревателе» відводиться від 7 тис. до 10 тис. 

друк. знаків.  

У підрозділі 2.3 «Ринкові чинники комунікаційної позиції інтернет-медій» 

зазначено, що, за свідченням групи міжнародних експертів, медійна власність 

дедалі більше переходить до транснаціональних корпорацій. Водночас 

активізується власне журналістська, громадянська ініціатива, альтернативні 

ЗМК створюються на базі мережевих платформ. Посилюється комерціалізація 

інтернет-журналістики. Під комерціалізацією журналістики експерти розуміють 

структурні й змістовні зміни в медійній сфері, породжені впливом чинників 

інформаційного ринку. Прагнення отримати зиск з журналістики прописує свої 

умови розвитку журналістської творчості, «заганяючи» творчу фантазію, 

ініціативу в межі бізнес-плану. За даними міжнародної медіа-агенції «Universal 

McCann», у перспективі соціальні медіа в Україні можуть перетворитися на 

серйозний ресурс, який може бути використаний з політичною метою. Тому 

дедалі частіше українські політики починають використовувати авторські 

колонки, блоги для «прямого спілкування» з користувачами мережі. 

У третьому розділі «Роль інтернет-видань України в оптимізації 

процесів соціальної комунікації» досліджується питання дискурсу 

національних інтернет-видань. Визначено жанрові інновації, що виникають у 

процесах творення журналістських матеріалів.  

У підрозділі 3.1 «Мобільність аналітичного дискурсу національних 

інтернет-видань», із посиланням на іноземні й українські джерела, зазначено, 
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що мобільність набуває особливої ваги через доступ широких верств населення 

до мобільного зв’язку, яким, за даними на 2016 р., користуються у світі понад 

4 млрд. 700 млн. осіб. Для функціонування інтернет-видань мобільний зв’язок 

набуває особливого значення. Мобільний зв’язок і, насамперед, мобільні 

телефони, айпади та планшети допомагають знайти інформацію для 

аналітичних кореспонденцій, що йдуть за інформаційними випусками у вигляді 

коротких повідомлень в усталеному форматі (УНІАН, «Українська правда», 

«Цензор.НЕТ»). Де-факто вони є основним форматом журналістських подач 

інтернет-видань України.  

Формат аналітичної подачі зумовлений кількома чинниками, серед яких 

слід виділити головні. Першим є соціальна аналітика є усталеною формою 

подачі аналітичного матеріалу, прийнятою ще за часів домінування друкованої 

преси. Другим чинником, що посприяв розвитку політичної, соціальної та 

культурологічної аналітики в інтернет-журналістиці України, стала низька 

професійна підготовленість вітчизняних журналістів, нездатність і неготовність 

до експерименту, небажання активно залучати в практику творчої роботи кращі 

зразки західноєвропейської і, особливо американської, інвестигативної 

журналістики. З огляду на мобільність сучасних інтернет-видань українська 

аналітика повинна переходити до малих форматів, зручних для читання з 

айфону чи планшету. Українська інтернет-журналістика має, наслідуючи 

американську та західноєвропейську, забезпечити своїх користувачів низкою 

спеціальних мобільних сервісів, основні з яких – доступ до спеціальної версії 

сайту для мобільних гаджетів, надсилання на мобільний телефон сигналів про 

появу нових матеріалів, зокрема у вигляді заголовків і ключових слів. 

Отже, сучасні українські інтернет-видання, апріорі створені для 

функціонування в мережі інтернету, досить сильно відрізняються від інтернет-

версій друкованих газет чи журналів, зокрема завдяки своїй мобільності.  

У підрозділі 3.2 «Жанрові домінанти в творчості інтернет-видань та 

структурування інформаційного простору» зазначено, що у зв’язку із 

заполітизованістю суспільства, соціальними перипетіями, революціями, замахами 

на відомих осіб, інтерес до перебігу політичних подій в Україні надзвичайний. На 

зміну масовій свідомості – мінливій, емоційній, спрощеній – прийшла суспільна 

думка, що характеризується високим рівнем соціальної відповідальності, культури 

кожного й суспільства загалом. Суспільно-політичні інтернет-видання стають 

більш популярними в Україні саме через об’єктивні обставини внутрішньої та 

зовнішньої політики, залишивши позаду спортивні, навчальні, наукові мас-медіа. 

З огляду на відносну новизну проблеми, у цьому підрозділі використано 

наукові напрацювання вітчизняних і зарубіжних авторів, які створювали жанрові 

теорії в різний час, у різні соціально-політичні епохи, але робили це, максимально 
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прагматизуючи теоретичний матеріал, щоб здобутки журналістикознавства, теорії 

масових комунікацій були переведені в практичну площину, сприяючи 

журналістам у виконанні їхньої соціальної ролі. Ідеться про праці В. Здоровеги, 

А. Москаленка, В. Різуна. Приділено увагу проблемі трансформації жанрів, 

переходу із групи в групу і в межах однієї жанрової групи.  

У підрозділі 3.3 «Етичність журналістської діяльності як чинник 

оптимізації процесів соціальної комунікації» зазначено, що робота присвячена 

досі малодослідженій у вітчизняній науковій літературі проблемі аналізу 

впливу інтернет-видань на формування етичної культури, тобто позитивного 

морального світобачення в контексті перебігу політичної боротьби. Саме 

інтернет-журналістика, що найбільш професійно виявляє себе в інтернет-

виданнях України, нині є оперативною, відносно вільною від цензури, від тиску 

державних інституцій. Принципи свободи вибору, моральної відповідальності та 

внутрішні корпоративні редакційні правила стали основою поведінки 

вітчизняних журналістів при підготовці особливо складних експериментальних 

матеріалів, у яких відбуваються жанрові переходи, є можливість варіативних 

шляхів у відборі фактажу тощо. Основні етичні кодекси виявилися корисними 

лише почасти, оскільки домінують нові вимоги, що диктують свої закони 

моральної екзистенції. У підрозділі проаналізовано моральні аспекти 

інвестигативної журналістики, наведено її авторську дефініцію, розглянуто 

об’єктивні й суб’єктивні чинники розвитку. 

 

 

ВИСНОВКИ 

 

1. У дисертаційному дослідженні проаналізовано наукову літературу з 

проблеми розвитку інтернет-видань в Україні. Оскільки інтернет-видання є 

новим видом ЗМК, що стрімко розвивається, теоретична база – як у світовій, 

так і в українській науці – динамічно оновлюється та збагачується. Тому акцент 

було зроблено на ґрунтовних працях зарубіжних (З. Бжезинського, 

Е. Тоффлера, Ф. Уеббстера) та українських (Л. Городенко, В. Різуна, 

Є. Цимбаленка, М. Чабаненко) дослідників. З кожним місяцем кількість якісних 

тематичних досліджень зростає. 

2. Упродовж 1995–2020 рр. в Україні відбулося становлення особливого 

сегменту інформаційного національного простору – інтернет-журналістики. 

Визначено головні етапи її розвитку: 1) 1995–2000 рр. – початковий етап 

розвитку інтернет-журналістики в Україні; 2) 2000–2005 рр. – період 

виокремлення дефініцій: «інтернет-сайт друкованого ЗМІ» (тут: як 

електронного «додатку» до «паперової версії») та «самостійне інтернет-ЗМІ» 
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(тут: таке, що не є додатком до будь-якого друкованого видання, а самостійно 

функціонує як повноцінне ЗМІ); 3) 2005–2010 рр. – становлення та розвиток 

найбільш потужних (станом на сьогодні) інтернет-ЗМІ України; 4) 2010–

2014 рр. – функціонування інтернет-ЗМІ в умовах неофіційної, проте 

всеохопної державної цензури за часів президентства Віктора Януковича; 5) від 

2014 р. дотепер – новітній період розвитку інтернет-ЗМІ в Україні.  

3. Станом на 2020 р. в Україні діють інтернет-видання, що мають 

традицію успішної творчої діяльності: «Дзеркало тижня. Україна», «Українська 

правда», «LB.ua» («Лівий берег»), «Цензор. НЕТ», «Новое время», «РБК 

Україна», «Інтерфакс Україна», УНІАН, «Liga.net» (чотири останніх формально 

зареєстровані як інформаційні агентства, однак на практиці вже багато років є 

повноцінними потужними ЗМІ). 

4. Інтернет-видання є принципово новим видом ЗМК. Ознакою цього є, 

зокрема, висока інтенсивність їхньої комунікативності. Сучасні інтернет-

видання функціонують за логікою дискурсивності, інтерактивності, 

оперативного реагування на потреби своєї аудиторії та характеризується 

такими функціональними ознаками: комунікативністю, інтерактивністю та 

мобільністю.  

Комунікативність інтернет-видань виявляється в усіх його 

концептуальних аспектах (типологічному, жанровому тощо) та в усіх площинах 

функціонування (видання – влада, видання – конкурентне середовище, видання 

– соціальні мережі, видання – цільова аудиторія). Крім того, комунікативність 

як функціональна ознака відображається в способах подачі журналістських 

матеріалів – у їхній тематиці, обсязі, стилі викладу, у способах верстки 

(розміщення на сайті) та оформлення за допомогою ілюстрацій.  

Інтерактивність проаналізованих інтернет-видань передбачає 

забезпечення постійного зв’язку з читачами – через власні тематичні сторінки у 

соціальних мережах, різноманітні месенджери, навіть за допомогою приватних 

сторінок відомих журналістів видання. Крім того, у дослідженні 

обґрунтовуються причини прямої залежності подальшого розвитку інтернет-

ЗМІ від якості такого «зворотного зв’язку».  

Мобільність виявляється в оперативному реагуванні на потреби своєї 

аудиторії, зокрема мобільна версія зв’язку передбачає впровадження в практику 

масової комунікації такого прогресивного виду інформування, як мобільні 

новини або новини через мобільний телефон. Йдеться про забезпечення 

користувачів низкою сервісів, зокрема доступом до спеціальної версії сайту для 

мобільних гаджетів, надсилання на мобільний телефон сигналів про появу 

нових матеріалів, зокрема у вигляді заголовків і ключових слів. 
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5. Значну увагу в дисертаційному дослідженні приділено жанровим 

особливостям інтернет-видань, зокрема новим їх видам – інтерактивним 

опитуванням і текстам, що створюються за прямої участі читачів; онлайн-

форматам – від класичних інтерв’ю до круглих столів та обговорень. За 

допомогою герменевтичного методу, керуючись теорією Г. Гадамера, було 

доведено, що інтернет-видання стали причиною формування особливого 

текстового простору; інформаційні матеріали, розміщені в інтернеті, мають 

свою стилістику. Особливу увагу приділено інвестигативній журналістиці для 

інтернет-видань. Наведено її оригінальну дефініцію. Зазначено, що, на відміну 

від класичного репортажу-розслідування, який проводить один репортер, 

інвестигативна журналістика є продуктом колективної діяльності, в тому числі 

за прямої участі читачів. 

Зазначені дослідження здійснено на базі аналізу кількості інтернет-

користувачів в Україні (додаток Б); користувачів, які регулярно читають он-

лайн медіа (додаток В); рейтингу популярності інтернет-ЗМІ України 

(додаток Г); переліку основних інтернет-видань України (додаток Д); власного 

опитування редакторів вітчизняних інтернет-видань (додаток Е). 

Отже, сучасні інтернет-видання України є джерелом комунікації, меншою 

мірою – пропаганди та агітації, а також відіграють суттєву роль у розвитку 

громадянського суспільства. 

6. Інтернет-видання України як засіб соціальної комунікації має широкі 

перспективи. Піднести комунікативний потенціал інтернет-видань можливо, 

швидко «модернізуючи» інтернет-журналістику як відносно новий феномен 

українських реалій, налагоджуючи ефективнішу комунікацію з читачем, 

розвиваючи нові формати – зокрема відео- та аудіо- подачі матеріалів. У роботі 

також запропоновано методи покращення системи використання жанрової 

палітри, оновлення і творчого осмислення старих та перспективи кількох нових 

жанрів, що виникли й розвинулися вже на основі інтернет-журналістики, 

оптимізації роботи редакційних колективів в нових умовах. 
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АНОТАЦІЯ 

 

Василенко К. М. Інтернет-видання України як засіб соціальної 

комунікації. – Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних 

комунікацій. Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2020.  

Описано й узагальнено зародження, історію та динаміку розвитку 

інтернет-видань України. Встановлено закономірності й відмінності діяльності 

редакцій інтернет-видань порівняно з іншими ЗМК; виокремлено специфічні 

умови творчої роботи журналістів інтернет-видань. Акцентовано увагу на тому, 

що сучасні інтернет-видання функціонують за логікою дискурсивності, 

інтерактивності, оперативного реагування на потреби своєї аудиторії та 

характеризується такими функціональними ознаками: комунікативністю, 

інтерактивністю та мобільністю.  

Розглянуто можливості вдосконалення жанрової варіативності публікацій 

сучасних інтернет-видань України; показано визначальні особливості 

репортажів-розслідувань, авторських колонок, аналітичних матеріалів. 
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Визначено діяльність журналістів інтернет-видань України в інформуванні 

суспільства під час політичних і громадських акцій, перебігу виборчих 

кампаній. На цій основі сформульовано рекомендації щодо оптимізації 

діяльності редакцій сучасних інтернет-видань України. 

Ключові слова: соціальна комунікація, інтернет-видання України, 

комунікативність, інтерактивність, мобільність, інвестигативна журналістика. 

 

 

АННОТАЦИЯ 

 

Василенко К. М. Интернет-издание Украины как средство социальной 

коммуникации. – Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.01 – теория и история социальных 

коммуникаций. Киевский национальный университет имени Тараса Шевченко, 

Министерство образования и науки Украины, Киев, 2020.  

Показано зарождение, историю и динамику развития интернет-изданий 

Украины. Установлены отличия деятельности редакций интернет-изданий по 

сравнению с другими СМИ; проанализированы условия творческой работы 

журналистов интернет-изданий. Акцентировано внимание на том, что 

современные интернет-издания функционируют по логике дискурсивности, 

интерактивности, оперативного реагирования на потребности своей аудитории 

и характеризируются следующими функциональными признаками: 

коммуникативностью, интерактивностью и мобильностью.  

Рассмотрены возможности усовершенствования жанровой вариативности 

публикаций современных интернет-изданий Украины; исследованы 

характерные особенности репортажей-расследований, авторских колонок, 

аналитических материалов. Исследована деятельность журналистов интернет-

изданий Украины в информировании общества во время политических и 

общественных акций, избирательных кампаний. На этой основе даны 

рекомендации по оптимизации деятельности редакций современных интернет-

изданий Украины.  

Ключевые слова: социальная коммуникация, интернет-издание, 

коммуникативность, интерактивность, мобильность, инвестигативная 

журналистика. 
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SUMMARY 

 

Vasylenko K. M. Internet edition in Ukraine as a mean of social 

communication. – Qualification of scientific work as a manuscript.  

Thesis for a candidate of science degree in social communication in the 

speciality 27.00.01 – theory and history of social communications. Kyiv National 

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

2020. 

With the involvement of a significant amount of empirical material, the birth, 

history, and dynamics of the development of the Internet publications of Ukraine are 

shown. The regularities and differences of the activities of the editors of Internet 

publications in comparison with other Mass-Media are established; analyzed the very 

specific conditions of creative work of journalists of online publications. The 

possibilities of improving the genre variability of Internet publications are 

considered; the features of expanding the capabilities of reporting investigations, 

author columns, and significant analytical materials have been investigated. The 

activities of the journalists of the Ukrainian Internet publications in informing civil 

society during political and public actions, the course of election campaigns are 

investigated. The main stages of the emergence and development of Internet 

publications in Ukraine are detailed. 

A number of important theoretical and practical conclusions have been made, 

among which should be answered:  

The short characteristic of each stage of the formation of a fundamentally new 

type of Mass-Media is given. The main Internet publications of Ukraine, which have 

a tradition of successful creative activity, are named. The statistical data on the 

number of visits to the leading Internet publications of Ukraine are given, which 

directly affect the degree of social communication between individuals and 

journalists; representatives of Government agencies, social groups and the like. 

It is revealed that the result of the rapid spread of the Internet in the Modern 

World is the phenomenon of so-called Information Wars", in which the Internet 

publications are active participants. The author’s definition of Information Wars is 

given. The online edition of Ukraine is primarily a source of communication, in a 

lesser measure, it is a source of propaganda and agitation. 

Based on the results of sociological research, it was shown that the most mass 

and the interested audience is student youth, who, with appropriate informational 

support, can represent a great potential of both readers and freelance correspondents 

of Internet Publications. 

The emergence of journalism schools, which will begin to function on the basis 

of the basic Internet Publication, is predicted. 
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The modern creative activity is analyzed, a brief description of the leading 

Internet Publications of Ukraine, which have established traditions, original style of 

presentation of the material, a significant number of visits and formed groups of 

freelance creative employees, is given. 

It is proved that new questions arise regarding Journalistic Ethics since social 

communication through an online publication provides for a mobile and objective 

assessment of journalistic works. The possibilities of such an assessment of 

Journalism in Internet Publications from several angles are considered. 

The first one is its own editorial review, which is carried out either by the 

journalists themselves or by experts involved. The second possibility of assessment: a 

combination of reading email analysis in the form of electronic sheets, including 

mobile communications, with elements of sociological surveys. There also analyzed 

the degree of effectiveness of the blogosphere and taken into account the reaction of 

social networks. 

The dissertation study concluded that the growth in the number and popularity 

of political Internet publications in Ukraine is the result of the interaction of many 

objective factors, the main among which is the politicization of mass consciousness 

and the formation of a Civil Society. Pragmatic conclusions are made 

recommendations were given on how to optimize the activities of the Editors of 

Ukrainian Internet Publications. 

Key words: social communication, online edition of Ukraine, 

communicativeness, interactivity, mobility, investment journalism. 


