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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 
 

Актуальність теми дослідження. Інтернет відіграє важливу роль 
у процесі становлення сучасного інформаційного суспільства. Завдяки 
всесвітній павутині зникають територіальні розмежування між країнами, 
нівелюються просторові й часові різниці, континенти об’єднуються в єдині 
«тенета».  

Розробки в інтернет-галузі тривають постійно: спершу вебсторінка могла 
відображати лише текст, а потім і графічну інформацію. Поступово 
інструментарій для розроблення сайтів було розширено додаванням 
аудіовізуальних елементів: з’явилися можливості розміщувати звукові файли 
(музичні треки, джингли та подкасти), а згодом і відеоролики з можливістю 
онлайнового перегляду. Це сприяло зародженню телебачення нового типу, де 
повна свобода вибору джерела інформації та її форми стає визначальною рисою 
інтернет-епохи, а глядач під впливом цифрової революції стає суб’єктом 
(співавтором) створення мережевого контенту. 

Становлення та функціонування комп’ютерно-мережевих систем як 
практичної комунікаційної технології активувало діяльність соціально пасивної 
частини суспільства та сформувало інформаційне середовище, в якому подача 
інформації може відбуватися за піринговою схемою «від усіх до всіх», а 
комунікант, вимушено чи не вимушено, віддає ініціативу комунікатові, і 
навпаки.  

Визначення природи такого соціокомунікативного явища, як телебачення 
в інтернеті (мережеве телебачення, онлайн-телебачення), та його місця у 
системі ЗМК стало викликом науковому співтовариству. Це простежується, 
зокрема, на прикладі характеру розвитку телебачення в інтернеті, коли 
поступові зміни у формі та способах подачі вебконтенту, викликані науково-
технічними рішеннями мережевого суспільства, недостатньо проаналізовані 
українськими дослідниками. Відповідно, не розрізняється загальне поняття 
інтернет-телебачення та його різновиди тощо. 

З погляду аксіології, зародження онлайн-телемовлення – це частина 
соціального буття, і тому процеси, які відбуваються в цій галузі, потребують 
глибшого вивчення. Сучасний стан інформаційно-комунікаційних технологій 
(ІКТ) вивів соціальну комунікацію на такий рівень, коли формування ціннісних 
орієнтацій і установок окремого індивіда чи групи осіб відбувається зокрема у 
процесі створення, поширення, споживання аудіовізуального продукту в 
мережі. При цьому важливий аксіологічний аспект, спрямований на з’ясування 
значення вебконтенту для користувачів з точки зору конкретних потреб та 
інтересів. Тож постає комплексна наукова проблема дослідження таких 
важливих для науки питань, як процес становлення українського телебачення в 
інтернеті, визначення його аудіовізуальної специфіки, які у підсумку формують 
проблему комунікативної цінності телебачення в інтернеті у системі соціальних 
відносин. 

Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. 
Дисертаційна робота пов’язана з комплексною науковою темою НДР 
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№11БФ045-01 «Український медіаконтент у соціальному вимірі» Інституту 
журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка. 

Мета й завдання дослідження. Мета дослідження полягає в з’ясуванні 
аудіовізуальної специфіки та комунікативної цінності українського телебачення 
в інтернеті. 

Для реалізації поставленої мети передбачено розв’язання таких завдань:  
– виявити особливості процесу становлення українського телебачення 

онлайн; 
– охарактеризувати способи подачі вебконтенту українського 

онлайнового телебачення; 
– визначити особливості аудіовізуальної специфіки українського теле-

бачення в інтернеті; 
– виявити комунікативну цінність українського телебачення онлайн; 
– охарактеризувати еволюцію телевізійної онлайн-аудиторії в Україні 

упродовж обраного періоду; 
– розробити рекомендації для онлайн-діяльності українських телеканалів. 
Об’єкт дослідження – вебконтент українських телеканалів в інтернеті. 
Предмет дослідження – аудіовізуальна специфіка та комунікативна 

цінність українських телеканалів в інтернеті. 
Методи дослідження. Для проведення дослідження було використано 

такі наукові методи: аналіз наукової літератури за обраним напрямом, аналіз 
документів, метод моніторингу, типологічний аналіз, класифікація, 
порівняльний метод, метод узагальнення, метод контент-аналізу. Названі 
методи були застосовані в дисертаційному дослідженні таким чином: метод 
аналізу наукової літератури за обраним напрямом дослідження дав змогу 
ознайомитися з працями відомих учених у галузях соціальних комунікацій, 
історії, інформатики, кібернетики, філософії, соціології, політології, педагогіки, 
психології стосовно історії розвитку та функціонування ЗМК, комунікативних 
складників, аудіовізуальної специфіки онлайнового контенту (підрозділ 1.1); 
метод аналізу документів дав змогу проаналізувати перші сайти й інтернет-
форуми українських телекомпаній та сформулювати висновки щодо 
аудіовізуальної специфіки телебачення в інтернеті та його комунікативної 
цінності (підрозділи 3.1, 3.2); метод моніторингу дав можливість визначити 
динаміку появи українського телебачення у всесвітній павутині та перспективи 
його розвитку в мережі (підрозділи 1.3, 2.3); типологічний аналіз і метод 
класифікації були використані для групування та систематизації телевізійних 
каналів за способами та форматами подачі онлайн-контенту (підрозділи 1.3, 
2.3); порівняльний метод уможливив виявлення загальних ознак та 
відмінностей між уже відомими й раніше не вивченими різновидами 
українського онлайнового телебачення (підрозділ 2.2); метод узагальнення дав 
змогу виділити окремі періоди становлення українського телебачення загалом 
та онлайн-телебачення зокрема (підрозділ 3.1, висновки); елементи контент-
аналізу були використані під час вивчення текстів (діалогів, оголошень, 
повідомлень) користувачів та працівників телекомпаній на веб-форумах та 
сайтах українських телеканалів, що дало змогу обґрунтувати наявність і 
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достовірність фактів комунікації та співпраці споживачів і виробників 
телепродукту в інтернеті (підрозділи 3.2, 3.3).

Джерельну базу дослідження становлять вебсайти, акаунти на 
відеохостингах та сторінки в соціальних мережах 28 українських телеканалів; 
праці українських та іноземних дослідників про історію становлення 
телебачення, інтернету та всесвітнього павутиння, сфери мультимедійного 
виробництва та онлайнової журналістики. Важливим джерельним підґрунтям 
для написання дисертації послужили знайдені автором особисто та відновлені з 
архіву сайти телерадіокомпаній, які не доступні в інтернеті широкій аудиторії. 

Хронологічні межі дослідження становлять 1999–2018 рр. Нижня межа 
дослідження пояснюється виходом у мережу першого українського 
телевізійного онлайн-контенту (випуски «ТСН» та «Проспорт» студії «1+1»). 
Верхня межа пов’язана із запровадженням в Україні швидкісного мобільного 
інтернету четвертого покоління 4G, що докорінно змінив ставлення до 
онлайнового телебачення в Україні — необмежений доступ до телевізійних 
програм незалежно від місцеперебування глядача. У цих хронологічних межах 
проводився моніторинг 22-х вебсайтів українських телеканалів від 2009 р. до 
2016 р. Кількість сайтів зумовлена наявністю у телекомпаній вебпредставництв 
на початок дослідження. 

Наукова новизна отриманих результатів. Дисертаційна робота є 
однією з перших комплексних праць, у якій ґрунтовно вивчено процеси 
становлення й функціонування українського телебачення в інтернеті, зокрема  

вперше:  
– проаналізовано процес становлення українського телебачення в 

інтернеті та архіви перших сайтів українських телеканалів; 
– запропоновано авторську періодизацію українського онлайнового 

телебачення: 1) 1998–1999 рр.; 2) 1999–2001 рр.; 3) 2001–2008 рр.; 4) 2008–
2018 рр.; 

– встановлено визначальні характеристики онлайнового мовлення 
українських телеканалів (порівняно з ефірним його варіантом): 1) глобальність; 
2) доступність онлайнового варіанту телеканалу на відміну від ефірного; 
3) вільна сітка мовлення; 4) наявність вебсайту (подача інформації у різних 
формах); 5) необмежений архів; 

– схарактеризовано складники аудіовізуальної специфіки (технічний та 
комунікативний) і комунікативної цінності (інтерактивність, візуальність, 
мультиплатформність) українського телебачення в інтернеті; 

удосконалено: 
– окреслення ролі вебтехнологій у процесі комунікації телемовця з 

аудиторією; 
– теоретичні та практичні напрацювання про онлайнову діяльність 

українських телемовців; 
– визначення терміна «телебачення на основі онлайнових технологій» як 

систему передачі аудіовізуального сигналу через інтернет; 
набули подальшого розвитку: 
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– тлумачення терміна «онлайн», адже на сучасному етапі розвитку 
інформаційно-комунікаційних технологій (ІКТ) його слід розуміти ширше. Для 
онлайнової діяльності стаціонарний комп’ютер (десктоп) – уже не єдина 
посередницька ланка: онлайн-трансляція з місця події за допомогою смартфона 
може бути переглянута на іншому мобільному пристрої; онлайн-конференція з 
використанням технології відеотелефонії також не передбачає підключення до 
комп’ютера; 

– рекомендації щодо створення та просування в інтернеті вебсайтів 
телевізійних проєктів, зокрема розважальних шоу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає в тому, що 
отримані в дисертації результати можуть бути застосовані практиками, 
передусім під час вивчення сучасних ІКТ, описаних у роботі. Наукові матеріали 
допоможуть поглибити знання про аудіовізуальну специфіку українського 
телебачення в інтернеті та посприяти усвідомленню комунікативної цінності 
співпраці з глядачем. Результати дисертації також можна використовувати для 
підготовки лекцій, семінарів з таких навчальних дисциплін: «Інтернет-
журналістика», «Новітні медіа», «Медіааудиторія», «Соціальна інформатика», 
«Журналістський фах». Отримані дані можна застосовувати у процесі 
підвищення рівня, передусім, кваліфікації тележурналістів та медіаосвіти. Текст 
роботи може бути корисним викладачам та студентам спеціальності 
«журналістика та соціальна комунікація», «реклама та зв’язки з 
громадськістю», «аудіовізуальне мистецтво та виробництво», а також 
науковцям, які працюють у галузі соціальних комунікацій. Дослідження може 
стати в пригоді всім, хто цікавиться сучасним мережевим контентом та 
процесами, які відбуваються в галузі масової комунікації, телевізійної та 
мережевої журналістики. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, автореферат та 10 публікацій, 
в яких викладено основні результати роботи, виконані автором одноосібно. 

Апробація результатів дослідження. Основні положення та результати 
роботи обговорено на національних теоретичних і науково-практичних 
конференціях: «Дні інформаційного суспільства-2012» (24–25 квітня 2012 р., 
м. Київ); «Дні інформаційного суспільства-2013» (20–21 травня 2013 р., 
м. Київ); «Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи» 
(19–20 травня 2015 р. м. Київ); «Соціальні комунікації: інструменти, технологія 
і практика» (10–11 березня 2017 р. м. Запоріжжя); «Соціально-гуманітарні 
науки та сучасні виклики. Матеріали» (26–27 травня 2017 р., м. Дніпро). 

Публікації. За результатами дослідження опубліковано 10 наукових 
праць, з яких: 4 – статті в наукових фахових виданнях України, 1 – стаття в 
іноземному виданні, внесеному до наукометричних баз даних, 5 – матеріали 
конференцій апробаційного характеру.  

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається з переліку 
умовних позначень, вступу, трьох розділів, висновків, списку використаних 
джерел та додатків. Загальний обсяг дисертації — 237 сторінок. Список 
використаних джерел містить 346 позицій. Обсяг основного тексту — 162 
сторінки. 
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ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

У Вступі сформульовано суть наукової проблеми, яка досліджується в 
дисертації, обґрунтовано актуальність обраної теми, зазначено мету, завдання, 
об’єкт, предмет та методи дослідження. Далі вказано хронологічні межі та 
джерельну базу дисертаційного дослідження, визначено наукову новизну та 
зазначено практичну цінність отриманих результатів дослідження, особистий 
внесок дисертанта, апробацію результатів дослідження. Наприкінці наведено 
кількість публікацій, описано структуру та обсяг роботи. 

У першому розділі «Телебачення онлайн і конвергенція сучасних 
медіа» проаналізовано праці вчених, в яких досліджувалася проблематика 
мережевої діяльністі ЗМК, інтерактивної та візуальної специфіки масмедіа. 
Розглянуто історію зародження інтернету та виникнення вебконтенту в 
інтернеті, подано роз’яснення щодо понять і визначень термінів, що є 
ключовими в тексті роботи. 

У підрозділі 1.1. «Історія становлення відеоконтенту в інтернеті» 
проведено аналіз наукових робіт, у яких досліджувалися: масова комунікація в 
контексті цифрової революції, вплив масмедіа на аудиторію, проблематика 
мережевих ЗМК, теоретико-прикладні аспекти сфери телерадіомовлення, 
специфіка взаємодії телебачення з аудиторією в інтернеті.  

Досліджено історію появи українського онлайнового відеоконтенту крізь 
призму становлення та розвитку інтернету, адже неможливо розглядати 
мережеві мультимедіа без розуміння суті та специфіки функціонування 
всесвітньої павутини. Будь-який онлайновий ЗМК чи мультимедійний сервіс 
має цілодобово перебувати «на лінії», тобто в очікуванні запиту від 
користувача — у цьому полягає ключовий момент у зростанні популярності 
вебпредставництв масмедіа. 

Огляд наукової літератури показав, що світова історія становлення 
телебачення в інтернеті сягає 1969 р. За цей період був пройдений довгий шлях 
від передачі по комп’ютерній мережі обчислювальних даних, текстових 
повідомлень, простих графічних елементів (геометричні фігури, лінії, стрілки 
тощо) до повноцінних мультимедійних файлів. 

У підрозділі 1.2. «Тенденції функціонування вебмовлення в Європі та 
США» розглянуто європейську та американську практику функціонування 
телевізійного вебконтенту в інтернеті, бо вчені саме з цих територій винайшли 
мережу та зробили її всюдисущою. На початку 2000-х рр. американські 
телекомпанії відкривають свої телеархіви, оцифровують відеоконтент, маючи 
на меті не тільки збереження матеріалів, а і їх оприлюднення в мережі. 

Онлайн-телебачення у широкому значенні – це телевізійна галузь, у якій 
відбуваються процеси створення, редагування, передачі та прийому цифрового 
контенту у всесвітній павутині на базі сучасного апаратно-програмного та 
мережевого забезпечення. 

Окреслено особливості інтернет-мовлення, що надає певні переваги над 
аналоговим форматом. До них належать: глобальність аудиторії, конвергенція, 
ведення цифрового архіву, зручність у використанні (з погляду апаратного 
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забезпечення), різноманіття телеканалів, відсутність реклами (за умови 
оплаченого акаунту). 

З’ясовано, що на друге десятиліття XXI ст. на європейському континенті 
та в США з’являються мережеві мультимедійні платформи й хостинги, які 
пропонують послуги зберігання та відтворення цифрової інформації. Значна 
увага приділяється найбільшому в світі відеохостингу YouTube, який зародився 
саме на території США і став невід’ємним складником онлайн-діяльності будь-
якого українського медіа. 

Аналіз онлайн-архівів свідчить про те, що перші вебпредставництва 
українських телекомпаній з’явилися в 1998 р., зокрема це були сайти таких 
телеорганізацій: «ICTV», «СТБ», «1+1», «Перший національний» та «Інтер». 
Перше онлайн-відео опублікував телеканал «1+1» у 1999 р. Це були випуски 
«ТСН» та «Проспорт» у форматі Real Video, а повноцінне дублювання ефіру на 
сайт уперше в історії українського онлайн-телебачення організував телеканал 
«СТБ» у 2001 р. 

У підрозділі 1.3. «Типи онлайн-мовлення українського телебачення» 
йдеться про те, що українські телемовці орієнтуються на світову тенденцію 
переходу в онлайн й активно просувають власний контент в інтернеті. 
Телеканали не тільки викладають відеоролики, анонси та випуски програм на 
свої сайти, а й ведуть live-мовлення. Трансляція наживо має відмінність від 
трансляції відео за запитом: перша передає картинку того, що відбувається саме 
зараз, а друга — це відтворення вже відзнятих, архівних записів і викладених на 
вебсторінку або відеохостинг. 

Дослідження показало, що в 2009 р. з 22-х українських телеканалів 
12 пропонувало аудиторії повноцінне онлайнове мовлення без обмежень 
(«24 Канал», «5 канал», «Всесвітня служба «УТР», «Інтер», «К1», «Перший 
Діловий», «Перший Національний», «НТН», «СІТІ» (від 2012 р. – 
«ПлюсПлюс»), «Київська Русь», «Рада», «Український бізнес канал UBC»), 6 
телеканалів мали обмежене мовлення («1+1», «СТБ», «Новий канал», «ТРК 
«Україна», «NewsOne», «Перший автомобільний»), 4 телеканали не викладали 
жодних матеріалів на вебсайт і не транслювали ефіру онлайн («ТОНІС», 
«ICTV», «ТЕТ», «ТРК «Київ»). У 2016 р. 19 телеканалів мали мовлення без 
обмежень (до списку додалися «1+1», «ТРК «Україна», «NewsOne», «Перший 
автомобільний», «ТОНІС», «ICTV», «ТЕТ», «ТРК «Київ»), 2 телеканали — 
обмежене мовлення («СТБ», «Новий канал»), 1 телеканал — без мовлення 
(«ПлюсПлюс»). 

Дослідження дало змогу виявити візуальну відмінність між онлайн-
варіантом та ефірним форматом мовлення. При відтворенні ефіру на сайті 
відеотрансляція може відбуватися в різній якості та співвідношенні сторін. 

Отже, онлайнове мовлення українських телеканалів має свою специфіку 
та значні переваги над його ефірним варіантом. 

У другому розділі «Специфіка аудіовізуального мовлення та її прояви 
в українському мережевому телебаченні» розглянуто аудіовізуальні онлайн-
технології, на основі яких функціонує українське телебачення в інтернеті та 
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осмислено важливість поєднання звуку та картинки на сайтах масмедіа в 
результаті розвитку всесвітньої павутини. 

Підрозділ 2.1. «Специфіка аудіомовлення в інтернеті» присвячений 
дослідженню технологій передачі звукових файлів у мережі. Перші спроби 
їхнього поширення відбувалися у формі подкастингу. В Україні в такому 
форматі вперше мовило «Громадське радіо» з 2002 р. Поява аудіопрогравача 
RealPlayer з підтримкою потокової передачі даних дала поштовх для 
зародження онлайнового радіомовлення, у т. ч. і в нашій країні. Становлення 
українського радіо в інтернеті пов’язується з виходом в онлайн-ефір УР-1, який 
почав мовити в інтернеті 23 жовтня 2002 р. 

Процес прослуховування радіостанції на вебсайті дає змогу аудиторії 
сприймати звуковий ефір ще й на зоровому рівні. Це відбувається у процесі 
перцепції супровідних текстових матеріалів та, наприклад, під час візуального 
спостереження за студією та її дійовими особами через вебкамери. Тож 
розвиток технологій передачі звуку по мережі заклав фундамент для сфери 
телевізійних онлайн-трансляцій.  

У підрозділі 2.2. «Характеристика візуальних онлайн-технологій» 
проаналізовано системи поширення телевізійного сигналу, зокрема порівняно 
аналогове, кабельне, супутникове та цифрове телебачення. Особливу увагу 
приділено питанню онлайнового телебачення в Україні та його різновидам. 

Будь-який цифровий контент функціонує у мережах двох типів — клієнт-
серверній (від джерела до споживача) та піринговій (між споживачами). На їх 
основі працюють комунікаційні протоколи (HTTP, BitTorrent та IP), що містять 
правила передачі аудіовізуальної інформації та обміну нею. 

Українське телебачення в інтернеті, порівняно з ефірним мовленням, 
пропонує аудиторії значно більше варіантів і способів перегляду телепрограм. 
Це відбувається завдяки різноманітності мережевого обладнання та 
вебтехнологій, що забезпечують технологічну базу онлайнового телебачення, 
яке функціонує у трьох різновидах: вебтелебачення, торент-телебачення, IP-
телебачення. 

Усе зазначене вище дає можливість збільшувати аудиторію та канали 
комунікації з нею, покращувати якість вебконтенту, надавати широкий спектр 
послуг споживачам аудіовізуальної інформації, що було недоступно в епоху 
попередніх систем телетрансляцій. 

У підрозділі 2.3. «Українське мережеве телебачення в соціальних 
мережах та на відеохостингах» проаналізовано функціонування українського 
онлайнового телебачення в епоху мережевого суспільства.  

Соціальна взаємодія в мережі починає свою історію з винайдення 
електронної пошти. Спілкування інтернет-користувачів у режимі реального 
часу набуло популярності з розширенням функціональності вебу. Перші 
форуми та соціальні мережі використовувалися лише для спілкування чи 
розваг, а нині це повноцінний інструмент для ведення та підтримки будь-якого 
бізнесу. 

Проведений аналіз офіційних акаунтів українських телемовців у 
соціальній мережі Facebook та на відеохостингу YouTube показав, що 
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відображення контенту в інтернеті є популярним, адже переважна більшість 
загальнонаціональних каналів уже мають облікові записи у Facebook та на 
YouTube. На момент написання роботи (січень 2017 р. на цих ресурсах було 
виявлено 28 зареєстрованих українських телеканалів (25 загальнонаціональних, 
2 кабельних, 1 супутниковий). Отже, для опису способів подачі вебконтенту 
українськими телемовцями була взята саме ця кількість. 

У результаті аналізу сторінок у Facebook виявилося, що з 28 телеканалів 
23 каналів вели розділ «Відео»; з них 10 телеканалів викладали відео у формі 
короткого анонсу програми чи актуального інформаційного відеоповідомлення 
(«Україна», «112 Україна», «NewsOne», «2+2», «Мега», «Піксель TV», 
«ТОНІС», «НТН», «Футбол 1/Футбол 2», «Перший автомобільний»), 
13 телеканалів викладали повноцінний контент власного виробництва: 
розважальні передачі, серіали, випуски новин («Новий канал», «СТБ», «1+1», 
«ТЕТ», «НЛО TV», «ICTV», «5 канал», «К1», «Espreso.TV», «24 Канал», 
«XSPORT», «ZIK», «Рада»). Усі інші 5 телеканалів зовсім не вели розділ 
«Відео». До них належать: «Інтер», «Громадське Телебачення», «М1», 
«UA: Перший», «UA: Культура». 

На відеохостингу YouTube з 28 телеканалів лише 8 вели повноцінне 
вебмовлення (7 загальнонаціональних — «112 Україна», «24 канал», «5 канал», 
«Рада», «Espreso.TV», «NewsOne», «ZIK» та 1 кабельний — «Перший 
Автомобільний»). Усі інші, тобто 20 телемовців, публікували відеоматеріали 
лише після їх показу в ефірі. Окрім цього, телекомпанії пропонували своїй 
аудиторії контент, який в ефір узагалі не подавався або подавався в іншому 
варіанті (наприклад, «Неефірне відео» на «5 каналі», телепрограми власного 
виробництва в HD якості каналів «1+1», «Новий канал», «ICTV», «СТБ»).  

Отже, платформи соціальних мереж та мультимедійних хостингів 
відіграють суттєву роль у створенні, обговоренні та розповсюдженні аудіо- та 
відеоконтенту. Користувач, який створив особистий профіль у соцмережі чи 
акаунт на відеохостингу, взаємодіє з іншими індивідами за допомогою таких 
шляхів – поширення контенту, його коментування, обговорення – чи 
спілкується безпосередньо з виробником. 

Третій розділ «Еволюція аудиторії та розуміння комунікативної 
цінності українського телебачення в інтернеті» присвячений дослідженню 
розвитку української телеаудиторії та аналізу комунікативної специфіки 
вебресурсів українських телемовців. 

У підрозділі 3.1. «Діалектика уваги й інтересу від споглядання до 
користування» описано українську глядацьку інтернет-аудиторію, яка пройшла 
етап від споживання до власне використання інформаційних ресурсів, а нині 
виконує багатофункціональну роль у сфері онлайнового телебачення. 

Сучасний веб дає глядачу змогу стати справжнім суб’єктом мовлення 
через інтернет. Це змінює філософію всього інтернет-простору, в якому не 
можна визначити чіткого статусу споживача: глядач в інтернеті, свідомо чи 
несвідомо, стає користувачем ресурсу, створює та поширює інформаційний 
продукт, впливає на діяльність ЗМК та інших учасників мережевих порталів і 
співтовариств. На етапі становлення інтернет-сегменту України телеканали 
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активно використовують засоби всесвітньої павутини для вивчення аудиторії та 
налагодження з нею комунікації.

Взаємодія телебачення та інтернету відбувається в чітко вираженій формі, 
де аудіовізуальний складник онлайнового мовлення трансформується в 
комунікативний — відеоматеріали створюються для розповсюдження через 
мережу й після публікації викликають масове обговорення. Таким чином 
аудиторія проходить ланку «глядач→користувач→співавтор», стаючи при 
цьому не тільки споживачем вебконтенту, а і його виробником. 

Діяльність нових мережевих медіа ґрунтується на основі аксіологічного 
підходу, адже кожен глядач-користувач-співавтор повинен відчувати вагу свого 
голосу, коментаря чи зауваження, що має важливе значення і для контенту, і 
для медіа, і для суспільства. 

Конвергентні, мультимедійні, кросмедійні медіа відкрили для своєї 
аудиторії значно ширші можливості реалізації своїх ідей. Якщо раніше в 
традиційних медіа об’єднання зусиль навколо розв’язання певної проблеми 
мало місце швидше як виняток, а не правило, то в добу нових медіа помітна 
тенденція кількісного і якісного зростання синергетизму, саме ініційованого і 
медіа, і громадськістю. В Україні зреалізовані такі проєкти: «ТСН. Допомога» 
(«1+1»), «Здійсни Мрію» («1+1»), «Добрий ZIK» («ZIK»), «Потребують 
допомоги» («5 канал»), «Допоможіть» (НТН), «100 тисяч книжок для сільських 
бібліотек» («Україна»), «Добра пошта» («Україна»), «Благодійна акція» («51-й 
телеканал»), «Ми допомагаємо» («Рось»), «Дайте проїхати!», «Дайте пройти!» 
(«Рівне 1»). 

У підрозділі 3.2 «Комунікативна цінність інтернет-представництв» 
проведено аналіз сайтів і вебфорумів українських телеканалів та їхніх акаунтів 
у Facebook та YouTube. 

Перші офіційні сайти українських телемовців, які з’явилися ще в 1998 р., 
відігравали роль не тільки вебдодатку до каналу, а й важливого маркетингового 
інструмента. Всесвітня павутина стала новітнім засобом для спілкування з 
аудиторією, вивчення її смаків, виявлення інформаційно-розважальних запитів 
тощо. Онлайн-анкети та вебфоруми, а пізніше й офіційні спільноти в 
соціальних мережах стали невід’ємними комунікативними складниками всіх 
інтернет-представництв українських телекомпаній. Телеканал «ICTV» був 
одним з перших в Україні, який почав вивчати свою аудиторію за допомогою 
інтернет-технологій (чат, пошта, публікація відгуків). 

Сьогодні мережева комунікація з аудиторією відбувається через офіційні 
сторінки в соцмережах та на відеохостингах. Важливу роль у процесі взаємодії 
виробників телевізійного продукту з аудиторією відіграють не тільки технічні 
можливості комп’ютерів, а й програмні рішення, які спрощують процес 
співпраці. Одним з таких рішень є якісний інтерфейс користувача, який 
забезпечує зручний обмін інформацією між людиною та програмно-апаратними 
компонентами електронної системи. 

Підрозділ 3.3 «Участь аудиторії у створенні телевізійного онлайн-
контенту» присвячений ролі інтернет-аудиторії у виробництві 
мультимедійного продукту. 
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Зважаючи на світову тенденцію збільшення відеотрафіку, дедалі більше 
українських телевізійних організацій орієнтуються на співпрацю з глядачем 
задля спільного створення якісного відеоматеріалу. 

Проведене дослідження констатує наявність в інтернет-просторі України 
активного та взаємовигідного співробітництва виробника та споживача. Перша 
українська практика реального впливу інтернет-аудиторії на контент телемовця 
сягає 1999 р., коли користувачів задіяли при створенні проєкту «Табу» з 
М. Вереснем. У результаті спілкування в ефір виходили телевізійні випуски на 
основі ідей, згенерованих інтернет-спільнотою. Українські телеканали активно 
залучають соціум до створення інформаційних матеріалів: «Радіо Свобода» 
пропонує проєкт «Я – РЕПОРТЕР», «112 Україна» — «112 Очевидець», 
«Еспресо» — «Клуб Еспресо» тощо. 

Процес комунікації виробника відеоконтенту з аудиторією полягає в 
можливості отримувати необхідну інформацію не тільки шляхом анонімних 
опитувань чи голосувань значної кількості респондентів з наперед визначеними 
питаннями, а й завдяки мережевому спілкуванню з кожним користувачем. Усе 
це сприяє розширенню телевізійної аудиторії загалом і залученню до співпраці 
щоразу більшої кількості користувачів. 

Відповідно, взаємовигідне мережеве спілкування створило телебачення 
нового типу. Це все більше спостерігається на сучасному, активному етапі 
розвитку ІКТ, коли завдання виробника (телеканалу) та споживача (глядача) 
збігаються у спільну місію творення інформаційного продукту. 

Українське телебачення успішно засвоює та використовує світовий досвід 
залучення соціуму до спільного формування телевізійного контенту. Глядач, 
який є автором відео або став співучасником створення та випуску матеріалу в 
ефір, має змогу одночасно і впливати на подальше просування свого продукту в 
інтернеті через мережеві мультимедійні сервіси та соціальні спільноти.  

З іншого боку, використання в медіа таких вебресурсів, як сайти, форуми, 
сторінки в соцмережах, для онлайн-підтримки телевізійних проєктів є повністю 
виправданим, бо сучасна аудиторія відіграє важливу роль у поширенні 
матеріалів інтернет-простором. Відповідно, промоцією проєкту в мережі будуть 
займатися не лише його розробники, а й споживачі. 

 
ВИСНОВКИ 

 
1. Становлення українського телебачення в інтернеті нерозривно 

пов’язане зі створенням всесвітньої павутини. У часі це збігається з падінням 
«залізної завіси» та розпадом СРСР. Оскільки Пентагон витратив чимало 
ресурсів на розкриття всіх можливостей мережі, то за умови продовження 
холодної війни, поява інтернету в Радянському Союзі, в тому числі і в Україні, 
на початку 90-х років була б навряд чи здійсненою. Відповідно, розглядати 
становлення аудіовізуальної специфіки та комунікативної цінності українського 
онлайнового телебачення без вивчення підвалин цього періоду було 
неможливо. 
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У результаті дослідження історії виникнення мультимедійного 
вебконтенту в Україні, запропоновано авторську періодизацію українського 
онлайнового телебачення, яку умовно поділено на чотири етапи: 

I. 1998–1999 рр. — зародження українського телемовлення в інтернеті. 
Власне, це поява перших офіційних сайтів телевізійних компаній, завантаження 
в мережу подкастів або ж цифрових версій відеоматеріалів. Таким чином 
відбувався пошук нової аудиторії, напрацьовувалися новітні способи 
комунікації. Перспективність мережевого спілкування відразу помічається 
комерційними телеканалами, для яких розширення глядацького кола є 
визначальним фактором у боротьбі за цільовий ринок. 

II. 1999–2001 рр. — способи подачі контенту розширюються завдяки 
використанню українськими телеканалами потокової технології 
відеотрансляцій RealVideo. Відтепер ефірне мовлення дублювалося на сайт у 
цьому форматі, й українські телемовці мають змогу подавати контент в 
інтернет двома способами: у записі та наживо. Отже, на цьому етапі 
тестувалися й залучалися до онлайн-інструментарію нові аудіовізуальні 
комунікативні технології для виходу на цільову аудиторію та її утримання. 

III.  2001–2008 рр. — активні розробки у сфері онлайн-технологій стають 
потужним інструментом для вивчення аудиторії з ще більшим функціоналом. 
Методика взаємодії веб 2.0, що включала в себе можливість зміни дизайну 
сайту, його соціалізацію, впровадження меша́пів, сприяла зародженню 
комфортної комунікації. Саме в цей період українські телекомпанії приділяли 
багато уваги створенню вебфорумів для спілкування з глядачами, 
використанню чатів, електронних анкет та опитувань. 

IV. 2008–2018 рр. — розвиток технології швидкісного широкосмугового та 
мобільного інтернету в Україні популяризує мультимедійний вебконтент; 
перегляд телеефіру глядачем незалежно від його місцеперебування та формує 
нові підходи при подачі матеріалів телеканалами. Українське телебачення 
активно переходить у мережу: кожна компанія обов’язково має онлайнову 
версію ефіру чи, принаймні, публікує на своїх вебресурсах окремі матеріали. 

2. У межах основних хронологічних рамок дисертації було проведено 
дослідження впродовж 2009–2016 рр., під час якого здійснювався моніторинг 
22-х сайтів українських телекомпаній з метою виявлення на них відеоконтенту 
(кількість сайтів зумовлена їх наявністю в мережі на початок дослідження, 
тобто на 2009 р.). Як з’ясовано, за способами подачі вебконтенту, телеканали 
були умовно розподілені на три типи, а саме: 

 телеканали з мовленням без обмежень (трансляція ефіру наживо, 
live); 

 телеканали з обмеженим мовленням, подкастинг (анонси, програми, 
серіали); 

 телеканали без мовлення (без потокових трансляцій і подкастингу).  
Це дослідження виявило тенденцію до активного входження українського 

телебачення в онлайн і використання потокових технологій подачі 
повноцінного ефіру на сайт: у 2009 р. 12 телеканалів з 22-х пропонувало 
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аудиторії повноцінне онлайнове мовлення, а в 2016 р. – це було вже 
19 телеканалів з 22-х. 

Точніша типологія відеоконтенту простежується на сторінках у 
соціальній мережі Facebook та на відеохостингу YouTube (на момент написання 
роботи на цих ресурсах було виявлено 28 зареєстрованих українських 
телеканалів). У результаті аналізу сторінок у Facebook виявилося, що з 
28 телеканалів 23 вели розділ «Відео» (з них 10 телеканалів публікували відео у 
формі короткого анонсу програми чи інформаційного відеоповідомлення, інші 
13 – повноцінний контент власного виробництва). На YouTube 8 телеканалів з 
28 вели повноцінне онлайн-мовлення, інші 20 телемовців публікували відео 
лише після їх показу в ефірі. 

Отже, більшість українських телеканалів в інтернеті намагається 
утримувати мережеву аудиторію не тільки анонсами, а й повноцінним, 
повноформатним контентом. Це вкотре вказує на тенденцію активного 
використання українськими телемовцями онлайн-технологій для різних 
способів подачі відеоматеріалів.  

3. Аудіовізуальна специфіка українського телебачення в інтернеті — це 
комплексна технологія, яка виникла у результаті цифрової революції та полягає 
в певному компонуванні звуку та зображення, спрямованих на розповсюдження 
в онлайн-мережі як найпоширенішому каналу передачі інформації. 

Аудіовізуальна специфіка українського онлайнового мовлення має два 
складники — технічний та комунікативний. До технічного належить 
комп’ютерна техніка та ІТ-технології, бо будь-який онлайновий вміст 
функціонує у межах дворангових (клієнт-серверних) та однорангових 
(пірингових) мереж. А для управління та керування цими даними призначені 
комунікаційні протоколи — набори правил передачі інформації — HTTP, 
BitTorrent, IP і програмне забезпечення, розроблене для зручного 
транспортування та обміну аудіовізуальним контентом. 

Комунікативний складник аудіовізуальної специфіки українського 
телебачення в інтернеті розглядається як соціальні комунікації, в яких 
максимально задіяні всі можливі канали мультимедіа. Створення технології 
візуального радіо, функціонування якого невід’ємно пов’язане з мобільним 
інтернетом, сформувало чітке бачення того, що на сучасному етапі розвитку 
ІКТ аудіальні засоби комунікації ефективно підсилюються візуальними 
засобами.  

Так, вебмовлення дає змогу радіоаудиторії сприймати звуковий ефір на 
зоровому рівні. Це відбувається не лише під час перцепції супровідних 
текстових матеріалів, а й у візуальному спостереженні за студією та її дійовими 
особами через камери. У свою чергу, телеканали на власних ресурсах — сайтах, 
сторінках у соцмережі, на відеохостингу, у мобільному додатку — пропонують 
не тільки переглядати ефір, а й просто слухати його. Онлайнове телебачення 
почерпнуло елемент фоновості саме з радіо. 

Отже, всі визначені вище особливості аудіовізуальної специфіки 
українського телебачення в інтернеті сукупно створюють організоване 
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повномасштабне, повнокольорове видовище, а інтернет сприяє швидкому 
маловитратному й ефективному їх поширенню. 

4. Комунікативна цінність українського онлайнового телемовлення – це 
властивість масмедіа задовольняти як інформаційно-розважальні інтереси 
окремого індивіда чи соціальної групи, так і власні освітні чи комерційні через 
взаємодію телебачення та інтернету й полягає у використанні максимальних 
можливостей всесвітньої павутини та ІКТ, зокрема: 

 інтерактивність, яка через свою діалогічність відкриває 
перспективу:  

а) пошуку та вивчення онлайн-аудиторії; 
б) спільного формування телевізійного контенту; 
в) піринговому (децентралізованому) мовленню; 
г) онлайн-тестування аудиторією вебресурсу чи контенту перед його 

запуском з метою виявлення неточностей і помилок; 
 візуальність, яка суттєво впливає на сприйняття та засвоєння 

телепродукту й відіграє ключову роль під час: 
а) подачі контенту (формат, спосіб трансляції, розташування на 

дисплеї / сторінці); 
б) оформленні контенту (програмна обробка відеопотоку під час та після 

трансляції); 
в) розповсюдженні на різноспеціалізованих онлайн-ресурсах (вебсайт, 

соціальні мережі, відеохостинги), кожен з яких має свою візуальну специфіку і, 
відповідно, аудиторію; 

г) побудові графічного інтерфейсу користувача вебресурсу чи мобільного 
додатку; 

 мультиплатформність, за допомогою чого досягається 
максимальна аудиторія. Це повна взаємозамінність: 

а) апаратних частин (мобільний телефон, СмартТВ, стаціонарний 
комп’ютер чи ноутбук); 

б) програмного забезпечення (Windows, macOS, Unix-подібні, Android, 
iOS, Symbian, Tizen OS тощо);  

в) типів підключення до мережі (мобільний інтернет, телефонна лінія, 
широкосмуговий чи супутниковий доступ). 

Завдяки мережевій діяльності українські масмедіа, зокрема й 
телекомпанії, розширюють свою аудиторію за допомогою онлайнових 
технологій, отримують більше засобів для зворотного зв’язку з користувачами 
ресурсів, заохочують глядачів до співпраці. Аксіологічний зміст таких процесів 
полягає в тому, що споживач помічає свою функціональну роль у процесі 
створення телевізійного контенту, а виробник постійно вивчає умови, за яких 
формуються інформаційні запити аудиторії. 

5. Історія розвитку медіа та інтернету свідчить про те, що телеаудиторія 
спочатку формувалася з читачів та радіослухачів, а на кінець ХХ ст. — початок 
ХХІ ст. телеглядач став не тільки користувачем, а й співтворцем телевізійного 
контенту. Ця тенденція, на нашу думку, чимдалі буде тільки поширюватися й 
посилюватися. 

Clic
k t

o b
uy N

OW
!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c
om Clic

k t
o b

uy N
OW

!PD

F-XChange Viewer

w
w

w.docu-track.c

om

http://www.pdfxviewer.com/
http://www.pdfxviewer.com/


14

Еволюція торкнулася не тільки суспільних процесів і медіа, а й 
реципієнтів як учасників. До цифрової революції телебачення сприймалося в 
межах масмедійної комунікації «від одного до багатьох». В умовах відкритої 
онлайнової співпраці, а фактично участі глядача в певній частині 
телевиробництва, ситуація змінилася — комунікація може відбуватися і в 
піринговому форматі, тобто «від багатьох до багатьох», всі учасники рівні між 
собою. 

Аудіовізуальна специфіка українського телебачення в інтернеті та його 
комунікативна цінність вплинула на появу нової аудиторїї в Україні — 
користувацької. Вчорашній глядач сьогодні стає і користувачем; маючи в 
своєму технічному арсеналі ґаджет, розумний телевізор, стаціонарний 
комп’ютер чи ноутбук, він має змогу вільно споживати, поширювати, 
обговорювати, створювати власний контент чи впливати на формування 
стороннього телевізійного продукту.  

6. Узагальнюючи все описане вище, можна дати такі практичні 
рекомендації українським телемовцям для онлайн-діяльності:  

а) розширювати практику онлайн-трансляцій разом з публікаціями 
окремих тематичних відеосюжетів, які становлять основу ефіру;  

б) постійно оновлювати відеоконтент на всіх онлайн-ресурсах, але 
насамперед на YouTube, де аудиторія буде найбільшою; 

в) розміщувати сайт нового проєкту у межах основного мережевого 
домену телеканалу, дотримуючись кросбраузерності, правил «двох кліків» і 
візуальної схожості з іншими розділами, використовувати стандартні шрифти 
Windows і незначні за обсягом графічні файли; 

г) застосовувати мобільну версію сайту й розробляти мобільний додаток 
телеканалу, що сприятиме розширенню цільової аудиторії. 
Подальше дослідження українського мережевого телебачення є перспективним, 

наприклад, у частині промоції телевізійних проектів в інтернеті на різних його 
етапах існування: кастинги, тизерна кампанія, реклама під час показу тощо. 
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АНОТАЦІЯ 
Соловйов М. С. Українське телебачення в інтернеті: аудіовізуальна 

специфіка та комунікативна цінність. — 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, 2020. 

Наукова праця присвячена комплексному дослідженню аудіовізуальної 
специфіки та комунікативної цінності українського телебачення в інтернеті. У 
роботі розглянуто процес становлення онлайнового телебачення у світі та в 
Україні зокрема. Проаналізовано перші вебсайти українських каналів, що дало 
змогу вивчити хронологію та процес входження українського телебачення у 
мережу. 

Виявлено, що українські телеканали поєднують два різновиди 
відеомовлення при подачі онлайн-контенту — в реальному часі і за запитом. 
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Виокремлено та охарактеризовано функції відеоряду на сайтах радіостанцій, які 
перетворюють слухача в глядача завдяки вебкамерам. На основі 
охарактеризованих аудіовізуальних онлайн-технологій запропоновано 
розділити інтернет-телебачення на три різновиди, кожен з яких має свою 
специфіку мовлення. 

Встановлено, що телекомпанії перебувають у процесі постійної 
комунікації з онлайн-аудиторією з моменту появи технічних можливостей для 
цього. З розвитком вебтехнологій та цифрової техніки спілкування проходить, в 
основному, на сторінках соціальних мереж та відеохостингів. Дослідження 
констатує наявність активного та взаємовигідного співробітництва теле-
виробника та аудиторії в інтернет-просторі України. 

Ключові слова: телебачення в інтернеті, аудіовізуальні онлайн-
технології, інтернет-аудиторія, телевізійний контент, аудіовізуальна специфіка, 
комунікативна цінність.  

 
АННОТАЦИЯ 

Соловьев М. С. Украинское телевидение в интернете: 
аудиовизуальная специфика и коммуникативная ценность. – 
Квалификационная научная работа на правах рукописи. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 
коммуникациям по специальности 27.00.06 – прикладные социально-
коммуникационные технологии. Институт журналистики Киевского 
национального университета имени Тараса Шевченко, Министерство 
образования и науки Украины, Киев, 2020. 

Научная работа посвящена комплексному исследованию 
аудиовизуальной специфики и коммуникативной ценности украинского 
телевидения в интернете. В работе рассмотрен процесс становления 
онлайнового телевидения в мире и в Украине в частности. Проанализированы 
первые сайты украинских каналов, что позволило изучить хронологию и 
процесс вхождения украинского телевидения во всемирную паутину. 

Выявлено, что украинские телеканалы сочетают две разновидности 
видеовещания при подаче онлайн-контента – в реальном времени и по запросу. 
Выделены и охарактеризованы функции видеоряда на сайтах радиостанций, 
превращающие слушателя в зрителя благодаря веб-камерам. На основе 
охарактеризованных аудиовизуальных онлайн-технологий предложено 
разделить интернет-телевидение на три разновидности, каждая из которых 
имеет свою специфику трансляции. 

Установлено, что телекомпании находятся в процессе постоянной 
коммуникации с онлайн-аудиторией с момента появления технических 
возможностей для этого. С развитием веб-технологий и цифровой техники 
общения проходит, в основном, на страницах социальных сетей и 
видеохостингов. Исследование констатирует наличие активного и 
взаимовыгодного сотрудничества телепроизводителя и аудитории в интернет-
пространстве Украины. 
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Ключевые слова: телевидение в интернете, аудиовизуальные онлайн-
технологии, интернет-аудитория, телевизионный контент, аудиовизуальная 
специфика, коммуникативная ценность. 

 
SUMMARY 

M. Solovyov, Ukrainian television on the Internet: audiovisual specificity 
and communicative value. — Qualification scientific work on the rights of 
manuscript. 

Thesis for a Candidate degree in Social Communications, speciality 27.00.06 
— Applied Social and Communication Technology. The Instutite of Journalism of 
Taras Shevchenko National University of Kyiv, Kyiv, 2020. 

It is devoted to the comprehensive study of audiovisual specifics and the 
communicative value of Ukrainian television on the Internet. The paper examines the 
history of the emergence of online video content in the world and in Ukraine in 
particular. It was found that Ukrainian TV channels combine two types of 
broadcasting in the presentation of TV online content — in real time (live) and video 
on demand (video archives), which can be compared with the viewing of the 
previously recorded program. As a result, the Ukrainian television companies are 
systematized according to the ways and means of submitting the material to the 
network. 

The monitoring of Ukrainian TV channels' sites during 2009-2016 showed a 
tendency to increase the numbers of Ukrainian broadcasters on the Internet, which is 
associated with an extremely fast and permanent process of internetization and 
information of the society. It is singled out the specifics of the Internet broadcasting 
of TV channels in comparison with the ethereal variant. Online broadcasting 
encompasses a larger audience, while it is geographically unrestricted — it allows the 
viewer to watch Ukrainian television, even if it is in another country, or even the 
continent. The Internet viewer independently forms a broadcast network for himself 
and easily ignores the ad units. 

The research has shown that a resonant event in the modern information world, 
and in particular, in Ukraine, can raise the rating of any mass media, including the 
new media. The revolutionary events of 2013-2014 created or popularized such 
television projects as «Espresso TV», «UkrStream», «Spilno.TV», «Hromadske TV». 

It is analyzed the first websites of Ukrainian channels, which made it possible 
to study the chronology and the process of television entrances to the Web. Materials 
for this study were found and restored personally by the author of the dissertation of 
the online archive of sites of television companies. It is proposed on the basis of this 
information to consider a separate period in the history of Ukrainian television — the 
stage of Internet becoming (1999-2014). It is distinguished and described the features 
of the video on the radio station sites that transform the listener into the viewer. The 
broadcast of the radio station on the site allows the audience to perceive the visual 
airspeed. This happens not only during the perception of accompanying text 
materials, but also in visual observation of the studio and its actors through webcams. 

On the base of described audio-visual online technologies, it is proposed to 
divide the Internet TV into three varieties, each of which has its own speaker 
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specificity. It was found that the popularity of the display of air content on the 
network is increasing significantly. It characterizes online television not only as the 
only source of information for viewers who have no opportunity to watch the ethereal 
version, but also demonstrates a certain efficiency in the delivery of already displayed 
material. 

The results of the survey show that TV channel rating is proportional not only 
from the exclusivity of material or operational coverage of resonance events, but also 
from the online activity of the television company, in particular in social networks 
and video hosting. It is described types of background playback of online video that 
are components of a graphical user interface. They are used on various network 
resources and platforms for user-friendly interaction of the producer of television 
content with the consumer. 

It is established in the work that TV companies are in the process of constant 
communication with the online audience since the appearance of technical 
capabilities for this. Observations conducted during the writing of the thesis, state the 
presence in the Ukrainian television of an active and mutually beneficial cooperation 
between the manufacturer and the audience in the Internet. At the end of the twentieth 
century — at the beginning of the XXI century this was done through online 
questionnaires and voting, chatting on forums. With the development of web 
technologies and digital technology, communications are mainly in the social 
networks and on video hosting sites. It is described the Ukrainian television audience, 
which, when viewing online programs, prefers entertainment programs. It is 
described the trends of functioning of TV projects' websites, in particular 
entertainment shows, it is formulated recommendations on their creation and 
promotion on the Internet. 

Key words: Internet-TV, audiovisual online technologies, Internet-audience, 
television content, audiovisual specifics, communicative value. 
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