
Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

Київський національний університет імені Тараса Шевченка 

Міністерство освіти і науки України 

 

Кваліфікаційна наукова  

праця на правах рукопису 

 

СОЛОВЙОВ МАКСИМ СЕРГІЙОВИЧ 

 

УДК 007: 304: 070 (621.397.13.004.738.52) 

 

ДИСЕРТАЦІЯ 

 

УКРАЇНСЬКЕ ТЕЛЕБАЧЕННЯ В ІНТЕРНЕТІ: АУДІОВІЗУАЛЬНА 

СПЕЦИФІКА ТА КОМУНІКАТИВНА ЦІННІСТЬ 

 

Спеціальність 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні 

технології 

 

Подається на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій 

 

Дисертація містить результати власних досліджень. Використання ідей, 

результатів і текстів інших авторів мають посилання на відповідне 

джерело____________ Соловйов М. С. 

 

Науковий керівник: Гоян Олександр Яремович, доктор філологічних наук, 

професор 

 

Київ–2020 



2 
 

 
 

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 соціальнокомунікаційні 

технології». Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київ, 2020. Київський національний 

університет 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 історію виникнення онлайнового відеоконтенту у світі та в  

Україні зокрема. Виявлено, що українські телеканали поєднують два 

різновиди відеомовлення при подачі телевізійного онлайнконтенту — в 

реальному часі (наживо) і за запитом (відеоархів), який можна порівняти з 

переглядом записаної раніше програми. В результаті, українські телекомпанії 

систематизовано за способами та форматами подачі матеріалу в мережу.  

Проведений моніторинг сайтів українських телеканалів упродовж 2009

2016х рр. виявив тенденцію збільшення кількості українських телемовців в 

онлайні, що пов’язується із надзвичайно швидким і перманентним процесом 

інтернетизації та інформатизації суспільства. 

Виокремлено специфіку інтернетмовлення телеканалів у порівнянні з 

ефірним варіантом. Трансляція онлайн охоплює більшу аудиторію, при цьому 

вона географічно необмежена — це дає змогу глядачу переглядати українське 

телебачення, навіть якщо він перебуває в іншій країні чи, навіть, континенті. 

Інтернетглядач самостійно формує для себе сітку мовлення і легко ігнорує 

рекламні блоки. 
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Дослідження показало, що резонансна подія у сучасному інформаційному 

світі, та в Україні зокрема, може підняти рейтинг будьякого медіа, у тому 

числі й мережевого. Революційні події 20132014 рр. створили або 

популяризували такі телевізійні проекти як «Еспресо.TV», «UkrStream», 

«Spilno.TV», «Громадське ТБ». 

Проаналізовано перші вебсайти українських каналів, що дало змогу 

вивчити хронологію та процес входження телебачення у мережу. Матеріалами 

для здійснення цього дослідження послужили знайдені та відреставровані 

особисто автором дисертації онлайнархіви сайтів телекомпаній. На основі 

цієї інформації запропоновано розглядати окремий період в історії 

українського телебачення — етап інтернетстановлення (19992014 рр.). 

Виокремлено та охарактеризовано функції відеоряду на сайтах 

радіостанцій, які перетворюють слухача в глядача. Мовлення радіостанції на 

сайті дає змогу аудиторії 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 веб

камери. 

На основі охарактеризованих аудіовізуальних онлайнтехнологій 

запропоновано розділити інтернеттелебачення на три різновиди, кожен з яких 

має свою специфіку мовлення. 

Виявлено, що популярність відображення ефірного контенту в мережі 

помітно зростає. Це характеризує онлайнове телебачення не тільки як єдине 

джерело інформації для глядачів, у яких не має змоги дивитися ефірний 

варіант, а й демонструє певну оперативність постачання вже показаного 

матеріалу. 

Результати дослідження показують, що рейтинг телеканалу пропорційно 

залежний не тільки від ексклюзивності матеріалу чи оперативного освітлення 

резонансних подій, а й від онлайнової активності телекомпанії, зокрема у 

соціальних мережах та на відеохостингах. 
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Охарактеризовано різновиди фонового відтворення онлайнового відео, 

які є складниками графічного інтерфейсу користувача. Вони 

використовуються на різних мережевих ресурсах та платформах для зручної 

взаємодії виробника телевізійного контенту зі споживачем. 

У роботі встановлено, що телекомпанії знаходяться у процесі постійної 

комунікації з онлайнаудиторією з моменту появи технічних можливостей для 

цього. Спостереження, проведені у ході написання дисертації, констатують 

наявність в українському телебаченні активного та взаємовигідного 

співробітництва виробника та аудиторії в інтернетпросторі. У кінці ХХ ст. – 

на початку ХХІ ст. це відбувалося за допомогою онлайнових анкет та 

голосувань, спілкуванню на форумах та в чатах, а з розвитком вебтехнологій 

та цифрової техніки комунікація проходить, переважно, на сторінках 

соціальних мереж та відеохостингів. 

Охарактеризовано українську телевізійну аудиторію, яка при перегляді 

онлайнових програм віддає перевагу розважальним передачам. Виокремлено 

та описано тенденції функціонування вебсайтів телевізійних проектів, 

зокрема розважальних шоу, та сформульовано рекомендації щодо їх створення 

та просування у мережі. 

Ключові слова: телебачення в інтернеті, аудіовізуальні онлайн

технології, інтернетаудиторія, телевізійний контент, комунікативна цінність.  

 

SUMMARY 

Soloviov M. 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. Kyiv National Taras Shevchenko 

University, Ministry of Education and Science of Ukraine. Kyiv, 2020. Kyiv 

National Taras Shevchenko University, Ministry of Education and Science of 

Ukraine. Kyiv, 2020. 
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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 20092016 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 20132014 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 
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the basis of this information to consider a separate period in the history of Ukrainian 

television — the stage of Internet becoming (19992014). 

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 audiovisual online technologies, it is proposed to 

divide the Internet TV into three varieties, each of which has its own speaker 

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 userfriendly 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 
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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: InternetTV, audiovisual online technologies, Internetaudience, 

television content, communicative value. 

 
 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 
 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

1. Соловйов М.С. Інтернетваріант українського телебачення: формат 

подачі контенту. Наукові записки Інституту журналістики. 2009. Т. 36. 

С. 195–198. 

2. Соловйов М.С. Визначення понять «IPTV» та «WebТВ» через призму 

їх функціонування і способів передачі даних. Наукові записки Інституту 

журналістики. 2013. Т. 50. С. 162–164. 

3. Соловйов М.С. Українські телеканали в мережі: інтернетмовлення 

(2009–2015). Журналістика. 2016. Вип. 15 (40). С. 155–165. 

4. Соловйов М.С. Онлайнтехнології телебачення в інтернеті. 

Інформаційне суспільство. 2016. Вип. 24. С. 22–29. 

 

Статті у виданнях, внесених до наукометричних баз: 

5. Соловьев М.С. Роль видеохостингов как онлайнсервиса для 

украинского вебтелевидения (на примере YouTube). Сolloquium-journal. 

Międzynarodowe czasopismo naukowe. Warszawa, Polska. 2017. № 2. С. 41–46. 

 



8 
 

 
 

Опубліковані праці апробаційного характеру: 

6. Соловйов М.С. Сайт телеканалу як результат інформатизації 

суспільства. Дні інформаційного суспільства  2012: матеріали наук.практ. 

конф. за міжнар. участю (м. Київ, 24–25 квітня 2012 р.). К., 2012. С. 287. 

7. Соловйов М.С. Інформаційні потоки в соціальних інтернетмережах. 

Дні інформаційного суспільства-2013: матеріали щорічної наук.практ. конф. 

за міжнар. участю (м. Київ, 20–21 травня 2013 р.). К., 2013. С. 317. 

8. Cоловйов М.С. «Мережевий вибух» українських телеканалів: інтернет

мовлення в часи активної інформатизації суспільства. Інформаційне 

суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи: матеріали щорічної 

наук.практ. конф. за міжнар. участю «Дні інформаційного суспільства2015» 

(м. Київ, 19–20 травня 2015 р.). К., 2015. C. 101–102. 

9. Соловйов М.С. Візуальні та комунікаційні особливості веб

телебачення. Соціальні комунікації: інструменти, технологія і практика: 

матеріали всеукр. наук.практ. конф. (м. Запоріжжя, 10–11 березня 2017 р.). 

С. 89–91. 

10. Соловйов М.С. Комунікативна функція Вебу для розважальних 

телепрограм України. Соціально-гуманітарні науки та сучасні виклики: 

матеріали ІІ всеукр. наук. конф. (м. Дніпро, 26–27 травня 2017 р.). Ч. І. Дніпро, 

2017. С. 242–244. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



9 
 

 
 

ЗМІСТ 

ВСТУП ............................................................................................................................. 11 

РОЗДІЛ І.ТЕЛЕБАЧЕННЯ ОНЛАЙН І КОНВЕРГЕНЦІЯ СУЧАСНИХ МЕДІА ......... 19 

1.1. Історія становлення  відеоконтенту в інтернеті ................................................................ 19 

1.2. Тенденції функціонування вебмовлення в Європі та США ............................................ 42 

1.3.Типи онлайнмовлення українського телебачення ............................................................ 50 

Висновки до розділу 1............................................................................................................... 58 

РОЗДІЛ ІІ. СПЕЦИФІКА АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МОВЛЕННЯ ТА ЇЇ ПРОЯВИ В 

УКРАЇНСЬКОМУ МЕРЕЖЕВОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ .................................................... 60 

2.1. Специфіка аудіомовлення в інтернеті ............................................................................... 60 

2.2. Характеристика візуальних онлайнтехнологій. ............................................................... 84 

2.3. Українське мережеве телебачення у соціальних мережах та на відеохостингах........... 105 

Висновки до розділу 2............................................................................................................. 122 

РОЗДІЛ ІІІ. ЕВОЛЮЦІЯ АУДИТОРІЇ ТА РОЗУМІННЯ КОМУНІКАТИВНОЇ 

ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ В ІНТЕРНЕТІ ................................... 124 

3.1. Діалектика уваги й інтересу від споглядання до користування ..................................... 124 

3.2. Комунікативна цінність інтернетпредставництв ........................................................... 135 

3.3. Участь аудиторії у створенні телевізійного онлайнконтенту ....................................... 156 

Висновки до розділу 3............................................................................................................. 165 

ВИСНОВКИ ................................................................................................................... 167 

СПИСОК ВИКОРИСТАНИХ ДЖЕРЕЛ ....................................................................... 173 

ДОДАТКИ ...................................................................................................................... 208 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



10 
 

 
 

ПЕРЕЛІК УМОВНИХ СКОРОЧЕНЬ 

ІКТ — інформаційнокомунікаційні технології 

ГІК — графічний інтерфейс користувача 

АПЗ — апаратнопраграмне забезпечення 

EPG — electronic program guide  

HTML — hypertext markup language 

CSS — cascading style sheets 

WWW — World Wide Web 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



11 
 

 
 

ВСТУП 
 

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 інтернетгалузі 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 інтернетепохи, а глядач під впливом цифрової революції стає 

суб’єктом (співавтором) створення мережевого контенту. 

Зародження WWW надало можливість виводити будьякі дані на дисплей 

у вигляді електронних сторінок. Британський програміст і математик Тім 

БернерсЛі увійшов в історію як творець Вебу та гіпертекстової мови розмітки 

HTML, яка й по сьогодні основою для написання мережевих документів. Для 

поліпшення візуального сприйняття вебсайту розроблена спеціальна мова 

CSS, яка ефективно доповнює та розширює можливості HTML. Її команди 

використовуються для визначення кольорів, шрифтів, верстки та інших 

параметрів вигляду електронної сторінки. На базі вказаних вище двох мов 

розробляються вебдокументи, які можна переглядати  за допомогою 

спеціального програмного забезпечення — інтернетоглядача або браузера. 

Коли перша вебсторінка була викладена на сервер, вона відразу ж стала 

глобально доступною. Власне, тоді і було започатковано новітню, електронну 

форму засобів масової комунікації (ЗМК), які згодом у таких формах 

засвідчили свою присутність у всесвітній мережі. 
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Для охоплення максимальної аудиторії по всій планеті створювалися, 

удосконалювалися й розширювалися мережеві технології. Розробки в 

інтернетгалузі тривають постійно: спершу, вебсторінка могла відображати 

лише текст, а потім і графічну інформацію. Використання можливостей 

всесвітньої павутини у маркетингових комунікаціях стали цілком логічним і, 

фактично, єдиним ефективним інструментом для інформування споживачів та 

просування виробниками своєї продукції на цільові ринки.  

Поступово інструментарій для розробки 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.  

Становлення та функціонування комп’ютерномережевих 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, онлайнтелебачення), 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 

інтернеттелебачення та його різновиди тощо. 

З погляду аксіології, зародження онлайнтелемовлення – це частина 

соціального буття, і тому процеси, які відбуваються в цій галузі, потребують 

глибшого вивчення. Сучасний стан інформаційнокомунікаційних технологій 

(ІКТ) вивів соціальну комунікацію на такий рівень, коли формування 
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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 

№11БФ04501 «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 онлайнаудиторії в Україні 

упродовж обраного періоду; 

– розробити рекомендації для онлайндіяльності українських телеканалів. 
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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 контентаналізу. 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 інтернетфоруми 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 

онлайнконтенту (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 онлайнтелебачення зокрема (підрозділ 

3.1, висновки); елементи контент-аналізу були використані під час вивчення 

текстів (діалогів, оголошень, повідомлень) користувачів та працівників 

телекомпаній на вебфорумах та сайтах українських телеканалів, що дало 
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змогу обґрунтувати наявність і 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 онлайнконтенту (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 22х 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.; 
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– 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: 

– тлумачення терміна «онлайн», адже на сучасному етапі розвитку 

інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) його слід розуміти ширше. 

Для онлайнової діяльності стаціонарний комп’ютер (десктоп) – уже не єдина 

посередницька ланка: онлайнтрансляція 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 
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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: «Інтернетжурналістика», «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 науковопрактичних 

конференціях: «Дні інформаційного суспільства2012» (24–25 квітня 2012 р., 

м. Київ); «Дні інформаційного суспільства2013» (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.  
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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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РОЗДІЛ І.ТЕЛЕБАЧЕННЯ ОНЛАЙН І КОНВЕРГЕНЦІЯ 
СУЧАСНИХ МЕДІА 

 

1.1. Історія становлення  відеоконтенту в інтернеті 

 

Процес зародження та становлення мережі інтернет завжди цікавив 

науковців усього світу. Він сприяв народженню якісно нових видів ЗМІ — 

інтернетвидання, інтернетрадіо, інтернеттелебачення, завдяки чому для 

світових медій з’явилася можливість дублювати на свої вебсайти матеріали в 

електронному вигляді. До того ж, інформація, викладена таким чином, відразу 

ставала доступною у межах всієї планети. Безперечно, мережева глобалізація 

збільшила та розширила аудиторію як у світовому масштабі, так і в окремій 

країні. Інтернет охоплює абсолютно різні категорії користувачів: за віком, за 

професією, за соціальним статусом, за інтересами чи хобі і т.д. 

Так само як поєднання парового двигуна із механічними конструкціями 

започаткувало еру промислової революції, яка дала змогу вступити людству в 

епоху машинного виробництва та стрімкого розвитку продуктивних сил, 

поєднання комп’ютера та локальних мереж привело до цифрової революції, 

яка дала можливість кожній людині створювати, поширювати та 

користуватися цифровою інформацією без територіальних обмежень. 

Розробки у газузі мікроелектроніки та комп’ютерній сфері, у сукупності з 

телевізійними, кабельними та супутниковими засобами комунікацій, 

встановили швидкісні зв’язки по всьому світові, що радикально змінило 

природу взаємодій на рівні громадських, суспільних та міждержавних 

структур. 

Теорії та концепції мережевого суспільства П. Крейвена та Б. Велмана 

[1], С. Р. Гілца та М. Турофа [2], Я. ван Дейка [3], М. Кастельса [4] поступово 

втілилися в життя завдяки сучасним інформаційнокомунікаційних 

технологіям (ІКТ). Цифрові ґаджети нині дають змогу учасникам соціальних 
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інтернетспільнот спілкуватися в різних технологічних формах без фізичної 

присутності. 

Важливим підґрунтям для написання дисертації стали наукові праці, у 

яких розглядалися концепції мережевого суспільства: теорія П. Крейвена та 

Б.Велмана [1], С. Р. Гілца та М. Турофа [2], Я. ван Дейка [3], М. Кастельса [4] 

поступово втілилися в життя завдяки сучасним інформаційнокомунікаційних 

технологіям (ІКТ). Цифрові ґаджети нині дають змогу учасникам соціальних 

інтернетспільнот спілкуватися в різних технологічних формах без фізичної 

присутності. 

Різні аспекти масової комунікації, зокрема і у контексті цифрової 

революції. Цими питаннями займалося багато українських та закордонних 

науковців, серед яких: В.Березін [5], М.Василик [6], Ю.Габермас [7], 

Н.Зражевська [8], В.Іванов [9], С.КараМурза [10], С. Квіт [11], Г.Ласвелл [12], 

М. Назаров [13], Г. Почепцов [14], В.Різун [15], К. Шеннон та У. Вівер [16], 

Р.Якобсон [17]. 

За визначенням В. Іванова, масмедіа охоплюють фактично все 

суспільство, а у наш час вони відіграють роль інструмента формування 

громадської думки, через те, що роблять можливим дискурс у масштабах 

усього соціуму. Підсумовуючи думку структуралістів у сфері історії розвитку 

комунікації, український науковець сформулював тезу, відповідно до якої  

інформаційні революції пройшли три етапи: перша — створила письмові 

символи, друга — трансформувала їх у друкарські, а третя — в електронні 

[9,1314]. 

Український вчений В. Різун характеризує новітній етап розвитку 

масового спілкування як електронномедійний, бо сфера комунікації зазнала 

процесу глобалізації через виникнення мережі інтернет, що стає причиною 

виникнення віртуальної масової комунікації — коли кожен учасник 

спілкування з великою кількістю людей має однакові можливості впливу на 

масу і може швидко міняти свої ролі [15, 19]. 
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У контексті впливу масмедіа на аудиторію до уваги взяті роботи 

П.Лазарсфельда [18], Ж. Бодріяра [19], Дж. Лалла [20], Н. Лумана [21], 

Г.МакЛюена [22; 23], Ф. Сіберта, Т. Пітерсона, В. Шрамма [24], Д. Галлін та 

П. Манчіні [25]. 

Слід виділити науковців, які одними з перших в Україні розпочали 

дослідження процесу комп’ютеризації суспільства та у сфері журналістики 

зокрема — це В. Різун, В. Іванов та О. Мелещенко [26; 27; 28; 29; 30; 31; 32].  

Так, В. Іванов зазначає, що важливою особливістю процесу масового 

спiлкування є використання машин, технологічних процесів, рiзних технiчних 

пристосувань, що дають можливість швидко збирати, опрацьовувати, 

випускати й розповсюджувати інформацію в масовому масштабі на великій 

території майже одночасно. Цьому служать новітні досягнення електроніки, 

ротаційної техніки, електрогравіювальних автоматів тощо. Великий прогрес 

технічних засобів масового спiлкування має значення не тільки для духовного 

контакту людей, й для розвитку економіки [30]. 

Загальну характеристику чергового етапу розвитку суспільства надає у 

своєму дослідженні О. Мелещенко: «Фактично розпочалася нова епоха — 

технологічна, в якій домінуючу роль відіграють інформаційні технології. Її 

основний сенс — зміна способу виробництва, за якого виготовлення продукції 

виправдано з економічної, соціальної та екологічної точок зору. Масова 

комп’ютеризація суспільства і, відповідно, впровадження інформаційних 

технологій у журналістику, в засоби масової комунікації приводить до 

революційних змін в існуючих технічних засобах і технологічних процесах 

[31, 3]. 

Проблемами мережевих ЗМК займалися такі українські дослідники як 

Л.Городенко [33; 34; 35], Ю. Єлісовенко [36], Б. Потятиник [37; 38], 

Н.Рудніченко [39; 40], В. Рябічев [41; 42].  

Зокрема, на думку Л. Городенко, застосовувати термін «електронні 

медіа» для позначення засобів масової інформації в інтернеті є частково 



22 
 

 
 

правильним. Електронні ЗМІ — набагато ширше поняття за електронні медіа, 

що охоплює всю сукупність медіа, які для своєї трансляції послуговуються 

електронними засобами зв’язку: телебачення, радіо, мережеві ресурси; 

інтернет чи інші канали мережевої комунікації є лише частиною загальної 

структури електронних медіа [35].  

Точно підмічено українськими науковцями, що конвергенційні процеси у 

медіа дійшли до свого логічного результату — отримання нових властивостей 

від інтеграції телебачення із всесвітньою мережею та мобільними 

технологіями. Це відкриває нові можливості для задоволення різних 

комунікативних потреб реципієнтів [36]. 

Щодо розвитку медій цікавий хронологічний підхід зробив Б. Потятиник 

в історичному зрізі. Він визначив часову відмінність між першими 

винаходами, які започатковували нові комунікаційні сфери і появою 

журналістики, на основі цих платформ. Ці процеси можна розділити на чотири 

ери де видно, що інтернетвидання з’явилися неймовірно швидко у порівнянні 

з іншими ЗМІ у свій час: ера друкованих медій (преса) – 150 років; ера радіо – 

25 років; ера телебачення – 7 років; ера інтернету – 1 рік [37]. 

Дослідження В. Рябічева показує, що «мережеві ЗМІ впливають на 

структуру інформаційного споживання, та трансформують комунікаційну 

систему суспільства. Враховуючи рівень розвитку ІТК, а відтак і мережевих 

ЗМІ, в Україні, потрібно відстежувати тенденції розвитку нових медіа в 

європейських державах з метою коригування процесу розвитку інтернетмедіа 

та інтенсифікації входження України до світового інформаційного простору. 

Для підвищення ефективності використання мережевих ЗМІ України та 

збільшення їх аудиторії треба підвищувати рівень медіаграмотності 

населення» [42, 9]. 

За кордоном питання журналістики у контексті онлайнової діяльності 

були в увазі Е. Бойда [43], Дж. Гола [44], А. Градюшка [45], А. Калмикова 

[46], Б. Калягина [47], Р. Крейґа [48], В. Шнайдера [49].  
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Наприклад, британський дослідник Дж. Гол писав, що радіо й телефон 

виключають зі спілкування всі незвукові елементи, а текстове повідомлення 

усуває ще ширший спектр засобів, залишаючи доволітаки збіднений сигнал. 

Інтерактивні ЗМІ, залежно від їхньої потужности, хоча й не можуть 

відтворити автентичного багатогранного сигналу, все ж передають сигнал 

багатший, ніж усі форми традиційних медій. В цей час, мультимедійні онлайн

новини надають можливість оздобити репортажі розшифрованим текстом, 

який можна читати одночасно з переглядом відео.... Також мультимедійні 

онлайнновини дають змогу громадянам висловити власну думку — як через 

онлайнові опитування, так і за допомогою електронної пошти [44, 5758]. 

У своїй праці «Інтернетжурналістика. Робота журналіста і редактора у 

нових ЗМІ» Р. Крейґ вказує на велику перевагу інтернетЗМІ порівняно з 

друкованими і електронними — це інтерактивність, яку дає всесвітнє 

павутиння. Зокрема, відгуки, дошки оголошень, чати, опитування, електронна 

пошта дають інтернетжурналістам чимало можливостей дізнатися про свою 

аудиторію, як і про те, що думають читачі про матеріали. Для журналістів 

зворотний зв’язок часто стає джерелом ідей матеріалів [48, 5051]. 

З іншого боку, існує така теза В. Шнайдера: газета має ту перевагу перед 

онлайнжурналістикою, що вона порціює потік новин… її можна сприймати 

як звільнення від безжального конвеєра інформації. У сенсі достовірності, 

газета над телебаченням має значну, а над інтернетом — драматичну перевагу 

[49, 266267]. 

Для дисертації були цінними роботи, в яких розглядалися теоретико

прикладні аспекти сфери телерадіомовлення — це праці В. Гоян [49; 51; 52], 

О. Гояна [53; 54; 55; 56; 57], М. Нагорняк [58; 59], Л. Федорчук [60; 61], 

І.Хоменка [62; 63], В. Лизанчука [64; 65], І. Черемних [66;67].  

Інтерактивні аспекти та специфіка взаємодії телебачення з аудиторією в 

інтернеті були у полі зору А. Полісученко [68; 69], А. Мисечко [70], 

Т.Шевченко [71], О. Ятчук [72; 73]. 
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Так, висновки проведенного дослідження А. Полісученко зводяться до 

того, що зважаючи на велику популярність телепередач із використанням 

голосувань глядачів, на високі прибутки організаторів від таких передач, вони 

будуть надалі розвиватись, видозмінюватись і урізноманітнюватись, а способи 

голосування глядачів набудуть ще й інших форм» [69, 40]. 

А. Мисечко зазначає, що інтерактивність з глядачами на сторінках 

соцмереж є обов’язковою вимогою телебачення. «Інтерактивність 

користувачів може виявлятися у висловленні власної думки, оцінки, участі в 

дискусії щодо сюжету, який глядач побачив або хоче побачити у випуску 

новин» [70, 153]. 

За умов, коли в інтернеті адресат водночас є адресантом, тобто 

ініціатором і продуцентом інформаційного потоку інтеракція набуває більш 

складних нелінійних форм, що власне й свідчить про перехід від традиційного 

діалогу з чітко визначеними позиціями комунікантів до мережевих взаємодій 

учасників комунікації [71, 83]. 

У статті «Контент інтерактивного мовлення» О. Ятчук вказує на помітну 

тенденцію до використання інтерактивних технологій у взаємодії з глядачем 

як одного з формоутворювальних чинників сучасного телевізійного контенту в 

розважальному мовленні [72, 191]. 

Аудіовізуальні особливості масмедіа розглядалася в роботах таких 

українських учених як В. Гоян [51; 74; 75; 76], Ю. Кияшко [77; 78], 

Ю.Любченко [79; 80], І. Пенчук [81; 82], В. Шевченко [83; 84]. 

Корисними для дослідження були роботи зарубіжних дослідників історії 

інтернету та ресурсів всесвітньої павутини — В. Айзексон [85], Т. БернерсЛі 

[86], А. Волінськи [87], Дж. Гілліз [88], П. Московітіс [89], Т. Міса [90], 

Дж.Ногтон [91], Р. Оплігер [92], Ш. М. Росс [0], Л. Хагерті [93], К. Хілстром 

[94]. 

Слід також відзначити праці іноземних науковців, присвячені питанням 

цифрового формату та інтернеттехнологіям у сфері телебачення, а саме Б. 
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Гантера [95], Д. Гербарга [96], С. Р. Гілца [2], А. Говарда та В. Сімпсона [97], 

Л.І. Лундстрема [98], М. Міллера [99], Дж. Р. Окіна [100]. 

Теоретики передбачали появу світової мережі, оскільки у їхніх працях 

стверджувалося, що нова форма взаємодії з машинами змінить суспільство. У 

запропонованій Системі електронного обміну інформацією «EIES» (The 

Electronic Information Exchange System) обчислювальні функції комп’ютера 

відігравали структурувальну роль, які полегшували та збільшували кількість 

комунікацій між членами різних користувацьких груп, а процес обміну 

даними нічим не обмежувався. У подальшому використання будьяких засобів 

зв’язку і обробки інформації будуть неможливі без комп’ютера [2, 1819]. 

Сьогодення характеризується значною експансією у галузі телебачення, 

кіно та радіовиробництва. Національні телемережі втягнуті у щодалі гостріші 

міжнародні змагання за вплив на аудиторію, а в цей час глобальна кількість 

користувачів інтернету показово зростає з поширенням комунікаційних 

моделей через кордони. Дуже швидке, часто непропорційне розширення 

радіотелевізійних та мережевих технологій зробило можливим постійну 

передачу інформації між великими регіонами світу [101, 32]. 

Інтернет від самого початку створювався для полегшення співпраці, хоча 

й обмежувався лише науковими і військовими сферами. Натомість 

персональні комп’ютери розроблялися як інструменти для індивідуальної 

творчості. Більше десятиліття, від початку 1970х рр., мережі та домашні 

комп’ютери розвивалися окремо одне від одного. Зрештою вони почали 

сходитися наприкінці 1980х із появою модемів, онлайнсервісів та вебу [85, 2

3]. 

Історію появи онлайнового відеоконтенту не можливо розглядати без 

розуміння самої суті інтернету, технології WWW та особливостей їх 

функціонування, адже будьяке онлайнмедіа чи мультимедійний мережевий 

сервіс (аудіо чи  відеохостинг)  має цілодобово знаходитися «на лінії», тобто 

в очікуванні запиту від користувача. 
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Безумовно, зародження інтернету розпочалося після розробок 

електронних обчислювальних машин 1950х рр.. До певного часу вони 

функціонували у локальному вигляді без оперативного зв’язку — один 

комп’ютер обчислював графіку і міг бути розташований в одному місті 

Америки, а друга машина, наприклад, для видобування даних — зовсім у 

іншому. Дослідник, який мав виконувати обидві задачі, переміщався по країні 

літаком для розв’язання певних задач. 

Перша оприлюднена концепція, яка була передвісником інтернету 

датується 1962 р. У ній Дж. Ліклайдер досліджував потенціал пристроїв та 

методів для онлайнової людинокомп’ютерної взаємодії і передбачав 

накопичення велетенської бази інформації [102].  

Однією із поширених версій, пов’язаних з інтернетом є те, що його було 

створено як надійну систему обміну інформацією між військовими 

структурами, яка б була стійка включно до ядерних ударів [103], [104, 23]. 

Його головні архітектори Б. Тейлор та Л. Робертс неодноразово спростовували 

цей міф [105, 4], [106]. Вони наполягали, що прагнули лише створити мережу 

для спільного використання ресурсів дослідниками, а не мережу, що могла б 

пережити ядерну атаку.  

Однак, як і у випадку багатьох винаходів цифрової епохи, першопричин 

та мотивів для створення міжмережжя було багато. Наприклад, С. Лукасик, 

один із керівників Агентства з перспективних дослідницьких проектів 

(ARPA)1, заперечував, що його не було збудовано зі стратегічних військових 

причин [107, 279]. Тож він написав статтю «Why the Arpanet Was Built», де 

вказував що ARPA була створена та існувала з єдиною метою: реагувати на 

нові виклики національній безпеці Сполучених Штатів. У цьому разі йшлося 

про оперативне командування збройними силами, пов’язане передусім із 

                                                
1 Уряд США неодноразово змінював думку про наявність в абревіатурі літери D, яка 

позначала належність до Міністерства оборони (англ. defense). 1958 року агенство 

мало назву ARPA, 1972 р. перейменовано в DARPA, 1993 р. — ARPA, в 1996 р. знову 

DARPA. 
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існуванням ядерної зброї та призначених для взаємного стримування від її 

застосування [108]. 

Підсумкова доповідь Національного наукового фонду проголошувала, що 

продукт Агентства з перспективних дослідницьких проектів Міністерства 

оборони у вигляді пакетнокомутованої структури мережі… був призначений 

для забезпечення надійних комунікацій в умовах ядерного удару [109].  

У 1969 р. досягли своєї кульмінації три історичні проекти, на здійснення 

кожного з яких пішло майже десятиліття: NASA відправило на Місяць 

людину, інженери з Кремнієвої долини змогли придумати спосіб поєднати 

програмований комп’ютер з чіпом, який дістав назву мікропроцесор, а в АRРА 

створили мережу, здатну з’єднувати віддалені комп’ютери. Проте, В. 

Айзексон слушно зауважив, що лише перша з тих подій потрапила на головні 

шпальти газет [85, 256]. 

Отже, грудень 1969 р. вважається датою започаткування нової 

електронної системи обміну даними ARPANET, яка стала прототипом 

сучасного інтернету. Вона об’єднала чотири IMPтермінали (англ. Interface 

Message Processor)2 дослідницьких центрів Каліфорнійського університету 

ЛосАнджелеса та СантаБарбари, Стенфордського університету та 

Університету Юти. Під час експериментів відбулася перша комунікація між 

двома машинами у вигляді електронного повідомлення [110, 4]. Ця 

комп’ютерна мережа працювала за системою пакетної передачі інформації. В 

якості маршрутизатора використовувався протокол TCP/IP, який і донині є 

основним протоколом передачі даних в мережі3 [111]. Після вдалих 

                                                
2 IMP — спеціалізований мінікомп'ютер, який використовували під час побудови 

ARPANET. Ці машини з'єднувалися між собою лініями зв'язку, а для підвищення 

надійності кожен IMP мав бути з'єднаний як мінімум з двома іншими. 

3 У 2014 р. В. Серф, один із розробників протоколів TCP/IP, згадував, що інтернет 

збільшився у мільйони разів і мало які речі можуть зробити це, не зламавшись. Проте ці 

старі, ще нами створені протоколи, почуваються цілком нормально» (з інтерв’ю журналу 

Time). 



28 
 

 
 

випробувань мережа почала розростатися і вдосконалюватися [112], [113]. 

Цього ж року було написане перше програмне забезпечення для обміну 

електронними листами (email). Вартість відправлення такого листа становила 

50 центів. 1973 року до новоствореної мережі були під’єднані іноземні 

організації Норвегії та Великобританії, після чого мережа стала міжнародною 

[114]. Все ж, ARPANET було закритою мережею, тому користуватися нею 

могли лише працівники військової сфери.  

Мережа ARPANET 1983 року була розділена на дві частини: MILNET, 

розсекречену частину оборонної інформаційної мережі (Defense Data Network, 

DDN), і нову мережу ARPANET, меншу за розмірами від попередньої версії. 

Термін «інтернет» (від. англ. Internet) використовувався для позначення 

мережі в цілому: MILNET+ARPANET [115].  

У 1985 році з’явився серйозний конкурент мережі інтернет. 

Національним науковим фондом США (National Science Foundation, NSF) було 

створено мережу NSFNet, яка підключилася до вже існуючої. Вона 

поступалася ARPANET за розмірами, але мала більшу пропускну можливість, 

була більш прогресивною і надавала ширші можливості у порівнянні з 

ARPANET [116]. NSF фінансував підключення до своєї мережі регіональних 

мереж, наукових центрів, університетів і створив п’ять потужних 

комп’ютерних центрів для використання їх у наукових дослідженнях. Центри 

з’єднувалися спеціальними телефонними лініями — комутованим зв’язком — 

з пропускною здатністю 5,6 КБ/с. У будьякому куточку країни установи і 

підприємства могли з’єднатися зі своїми найближчими сусідами — у такий 

спосіб комп’ютерні центри були одним цілим і будьяка машина могла 

зв’язатися з іншою передаючи повідомлення через сусідню. Створення 

NSFNet була важливою подією і започаткувало не тільки саму мережу, але й 

нове бачення того, як можна використовувати інтернет. Ідея полягала в тому, 

щоб кожен учений та інженер у США отримав доступ до неї. 
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За перший рік роботи до NSFNet підключилося близько 10 тис, 

комп’ютерів та декілька крупних американських науководослідних 

організацій. У результаті утворилися шість перших доменів: .gov, .mil, .edu, 

.com, .org, .net. З часом всі військові відомства США були підключені до 

мережі, що ознаменувало перехід до її практичного використання. За NSFNet 

почала закріплюватися назва «інтернет». У 1990 році мережа ARPANET 

припинила своє існування, повністю програвши конкуренцію NSFNet [117].  

Сучасний інтернет — це творіння постачальників мережевих послуг, які 

працюють на комерційній основі. Національні гравці на цьому ринку, тобто 

постачальники першої ланки, разом із регіональними, створюють власну 

інфраструктуру. Постачальники послуг інтернету (Internet Service Providers, 

ISPs) або провайдери забезпечують локальний доступ та обслуговування 

абонентів. Інтернет має неймовірні розміри і складається із сотень тисяч 

мереж, розкиданих по всьому світу.  

У 2011 році ООН визнала доступ до інтернету одним з фундаментальних 

прав людини [118]. 

На кінець 2016 року інтернеткористувачів офіційно нараховується 

більше 3,7 млрд [119].  

І навіть ці неймовірні зміни ніяк не вплинули на один простий факт: 

основою інтернету незмінно залишається, так зване, сімейство комунікаційних 

протоколів TCP/IP, яке використовується з 1974 р. Термін «комунікаційний 

протокол» можна пояснити як набір правил, за якими два або більше суб’єктів 

системи обмінюються інформацією. Суб’єктами виступають в комбінаційних 

варіантах апаратне і програмне забезпечення (ПЗ). Наявність цих правил в 

операційних системах є обов’язковою умовою підключення до інтернету. Без 

згаданих протоколів неможливо було б відправляти файли (тим більше 

великі), відповідно, не було б змоги переглядати, обмінюватися графічними 

форматами, слухати онлайн аудіо і відео. Наприклад, технологія IPTV — 
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телебачення на основі IP або ПЗ «Skype», яке працює на основі інтернет

протоколу. 

TCP/IP — набір мережевих протоколів передачі даних, що 

використовуються в мережах, включаючи мережу інтернет. Назва походить 

завдяки поєднанню двох найбільш широковживаних протоколів — 

Transmission Control Protocol (TCP) та Internet Protocol (IP). Існує ще один  

протокол BitTorrent, який відіграє важливу роль у сфері онлайнтехнологій 

сучасного телебачення — його аспекти ми розглянемо у наступному розділі 

нашої роботи. 

TCP — один із основних протоколів передачі даних в інтернеті, 

призначений для керування передачею даних в мережах і підмережах TCP/IP. 

Вона вбудована в операційні системи (Windows, Macintosh, Linux тощо). Це, 

свого роду, транспортний механізм, який передає інформацію поділеними 

наперед пакетами. На відміну від інших менш відомих протоколів, TCP 

відправляє звіт відправнику про результати передачі та гарантує: 

– цілісність і достовірних переданих даних; 

– здійснює повторний запит даних у разі їх утрати; 

– усуває дублювання при отриманні двох копій одного пакета. 

TCP контролює довжину повідомлень, швидкість їх обміну, мережевий 

трафік, здійснює надійну передачу інформації від програми на одному 

комп’ютері до програми на іншому — найпростіший приклад, це робота з 

електронною поштою. 

IP (Internet Protocol) — міжмережевий протокол, який об’єднав окремі 

підмережі у всесвітню павутину. Невід’ємною частиною протоколу є 

адресація мережі. IP поєднує окремі сегменти мережі в одну, забезпечуючи 

доставку даних між будьякими вузлами. У порівнянні з TCP, IP не гарантує 

надійної доставки пакета до адресата, адже має інші завдання. Зокрема, пакети 

можуть прийти не у тому порядку, в якому були відправлені, можуть бути 

продубльовані, опинитися пошкодженими або не прийти зовсім (зазвичай 
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пошкоджені пакети знищуються). Тому гарантію безпомилкової доставки 

пакетів дають протоколи транспортного рівня (TCP і т.д.) 

Історія виникнення інтернету пов’язана з розробками та новітніми 

концепціями європейських вчених. Саме на нашому континенті зародився 

фундамент того інтернету, яким ми звикли його бачити сьогодні — зі 

зрозумілим графічним інтерфейсом, посиланнями, а потім й інтерактивністю. 

У 1989 році в стінах Європейської Організації з Ядерних Досліджень 

(CERN) зародилася концепція всесвітньої павутини (World Wide Web). Її 

автором був англійський математик Т. БернерсЛі, який впродовж наступних 

декількох років розробив мову програмування HTML та протокол HTTP.

Співавтором цієї ідеї був бельгійський дослідник Р. Кайо. Саме ним було 

визначено дві ланки, які зробили всесвітню мережу успішною: це системи 

гіпертексту та інтернетпротоколу [120]. 

Успішні розробки у сфері вебтехнологій надали можливість викладати у 

мережу будькому будьяку інформацію — великим досягненням був той 

факт, що вона ставала доступна по всій планеті.  

Т. БернерсЛі — автор концепції всесвітньої павутини, розробник мови 

гіпертекстової розмітки HTML, HTTP, URL та багатьох інших винаходів. Без 

цих технологій інтернет кардинально відрізнявся би від розуміння і бачення 

інтернета сучасного. Такі досягнення дали змогу інтегрувати і 

відтворювати на дисплеї комп’ютера практично будьякі творчі задуми. 

Розгляньмо детальніше, завдяки чому ці технології виявилися такими 

революційними. 

Мова гіпертекстової розмітки HTML (HyperText Markup Language ) — 

фундаментальна мова, розроблена для відображення вебсторінок та іншої 

інформації через оглядач (веббраузер) [121]. Розмітка HTML нерозривно 

пов’язана із браузером, тому варто подати і йому визначення. Отже браузер — 

це програмний засіб для перегяду та обробки вебсторінок [122]. За версією 

американського інтернетблогу та новиннєвого сайту Mashable, 
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найвідомішими та найпопулярнішими браузерами у світі є Chrome, Mozilla 

Firefox, Internet Explorer, Opera та Safari [123]. 

Перший вебсервер та сайт був розроблений та викладений у мережу Т. 

БернерсомЛі 6 червня 1991 р. і мав адресу http://info.cern.ch [124]. Ресурс 

розповідав що таке всесвітня павутина, як отримати браузер і т. ін. Також цей 

ресурс був першим у світі мережевим каталогом, згодом його автор 

розміщував у ньому списки посилань на інші вебресурси. Сайт info.cern.ch 

виглядав яскраво та приваблююче, адже до цього часу поєднання 

фотографічних зображень та тексту в інтернеті було неможливим. Розміщення 

фотографій і картинок поруч із текстовою інформацією пожвавлювало 

засвоєнню матеріалу. На іншому континенті, в США, перший вебсервер на 

базі Стенфордського університету запрацював 12 грудня цього ж року і 

виглядав так — http://slacvm.slac.stanford.edu/ [88, 219]. 

Важливою подією було створення технології URL (Uniform Resource 

Locator), уніфікованого локатору ресурсів, який був розроблений у 1994 році 

[125]. Простіше визначення — стандартизований спосіб запису адреси ресурсу 

в мережі інтернет. Кожен комп’ютер, як і людина, має своє ім’я: людина — у 

суспільстві, комп’ютер — у мережі. Ім’я машини визначається IPадресою. 

Вона складається лише із цифр, які поділяються на чотири частини, кожна з 

яких може містити від 0 до 255. Наприклад, комп’ютер (сервер), на якому 

розміщений сайт Інститут журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка має таку IPадресу: 91.202.128.71. Будь

який інший ресурс у мережі має унікальне мережеве ім’я. Але ж користувач, 

аби зайти на цей сайт, у рядку браузера вводить не цей набір цифр, а звичну 

адресу, написану на латиниці — journ.univ.kiev.ua — це і є URLадреса. 

Отже, URL ідентифікує цифрове ім’я ресурсу у своїй базі і направляє 

його до текстового відповідника. 

Вебсайт (англ. Website) — це набір пов’язаних вебсторінок, що містять 

будьякий контент (текст, зображення, аудіо, відео або все разом) [126]. Веб
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сайт має бути розміщений принаймні на одному вебсервері, який доступний у 

мережі (це має бути не обов’язково інтернет, а й приватна локальна мережа). 

Всі загальнодоступні вебсайти разом складають World Wide Web — систему 

взаємопов’язаних гіпертекстових документів, які доступні в мережі [127]. 

Будьякий вебсайт відкривається за допомогою браузера (оглядача).

Основна частина сайтів не мають обмежень для доступу, але деякі вимагають 

підписки або реєстрації для входу. Прикладами таких ресурсів із обмеженим 

доступом можуть бути бізнессайти, сайти інформаційних агентств, ігрові 

сайти, дошки оголошень, сайти соціальних мереж, файлові обмінники і т.д. 

За типом інформаційного наповнення всі сайти можна поділити на такі 

типи як персональний, комерційний, урядовий, офіційний сайт компанії, веб

сервіс, інтернетмагазин, інформаційний ресурс. 

За технологією відображення, сайти можуть бути статичними і 

динамічними. Статичний сайт — це сукупність вебсторінок html, які 

доставляються користувачеві точно такими, якими вони створені і 

зберігаються на хостингу (вебсервері).  

Переваги статичного сайту: 

– для створення не обов’язково знати мови вебпрограмування; 

– висока швидкість завантаження сторінок; 

– мінімальні вимоги і навантаження на вебсервер; 

– простота переносу на інший сервер або локальний комп’ютер; 

– можливість прямого перегляду файлу в браузері, без використання 

додаткового програмного забезпечення (ПЗ). 

Серед недоліків статичного сайту слід виокремити: 

– відсутність повноцінної підтримки відвідувачів (вибір зовнішнього 

вигляду, підтримка браузерів); 

– для наповнення сайту або при внесенні змін необхідно отримувати 

доступ до файлівсторінок за допомогою спеціального ПЗ. 
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Динамічний сайт створюється та редагується у результаті взаємодії з 

відвідувачами. Головна їхня перевага — можливість поділу контенту та 

оформлення вебсторінок. Це дає змогу оперативно змінювати інформацію на 

сайтах без необхідності втручання в програмні коди інших сторінок. 

Наприклад, якщо треба замінити логотип сайту (а він розташований на всіх 

сторінках), то достатньо однієї операції. Наповнення та підтримка таких сайтів 

відбувається за допомогою системам управління контентом (англ. Content 

Management System, CMS).  

Створення власного вебресурсу сьогодні стало невід’ємним 

комунікаційним складником у суспільстві та медіасередовищі. Це означає, що 

власник товару чи пропозиції відтепер має якісний, доступний і, головне,

сучасний канал для спілкування з потенційними та існуючими споживачами. 

Саме вебпідтримка будьякого товару сьогодні відіграє велику роль для його 

власника. 

Наприклад, друковані ЗМІ вже давно мають свої вебпредставництва у 

мережі — подекуди, саме такі електронні варіанти є більш актуальніші за 

паперові. «Онлайнаудиторія успішних регіональних видань часто перевищує 

тираж та аудиторію одного номера видання… Зростання онлайнресурсів 

спричинило також і зростання доходів від мережевого компонента медіа 

компаній» [128]. 

На сучасному етапі розвитку технологій кожен другий українець має при 

собі мобільний телефон або комп’ютерний планшет, у якому обов’язково є 

оглядач та доступ до інтернету [129]. За допомогою них можна майже 

безкоштовно і без географічних обмежень зайти на сайт потрібного ЗМІ і 

переглянути останні новини. Крім того, не забуваймо про інтерактивність, бо 

кожну новину можна прокоментувати на тому ж таки сайті, подивитися 

коментарі інших людей та почути думку автора оприлюдненої інформації. 

Сьогодні без якісної вебпідтримки не стане популярною, наприклад, 

радіостанція. Прослуховування ефірного радіо онлайн має переваги над
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традиційним «слуханням» біля приймача: через браузер можна переглядати 

відомості про композицію чи передачу, яка звучить саме зараз. До того ж, 

досить корисною опцією є плейлист, де відображена інформація про 

композиції, які вже прозвучали, які зараз програються і які плануються для 

подачі в ефір. Що стосується телебачення, то на сайті телеканалу, окрім 

текстових новин, можемо переглядати анонсові відеоролики, окремі сюжети 

або ж дивитися повноцінне відтворення ефіру. 

Новітні цифрові пристрої створюють все більші за розміром файли. 

Особливо це стосується відеотехніки — сучасні камери записують відео з 

високою чіткістю зображення з розміром в декілька десятків ГігаБайт 

(1ГБ=1024МБ=1048576КБ). Якщо завантажувати з мережі відеофільм 

розміром 15ГБ за допомогою комутованого з’єднання, то для цього потрібно 

780 годин або 1 місяць. Отже постала проблема швидкості інтернету. Тому на 

заміну телефонному зв’язку прийшов широкосмуговий тип підключення 

(Broadband Internet Access), який, на нашу думку, став дуже важливим, і для 

мережевих мультимедійних систем взагалі, і для будьякого користувача, 

зокрема. 

Пояснюється така позиція у наступних пунктах: 

– Поперше, широкосмуговий доступ приніс із собою практично 

необмежений потенціал швидкості прийому/передачі інформації в мережі. 

– Подруге, він надає користувачу підключення до 1 Гбіт/с і більше, що 

дає змогу без будьякої затримки завантажувати/вивантажувати інформацію 

практично необмежених розмірів. 

Саме така перспектива важлива з огляду на те, що за прогнозами до 2018 

року 79% світового інтернеттрафіку буде займати відеоінформація [130]. 

Отже, швидкісне з’єднання з інтернетом дає змогу: 

– відвідувати сайти з будьяким мультимедійним навантаженням. 

– слухати онлайнове радіо. 

– дивитися прямі ефіри телеканалів. 
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– переглядати відео в соціальних мережах та спеціалізованих хостингах. 

– вивантажувати власні мульмедійні матеріали на відеохостинги. 

– монтувати, редагувати аудіо/відео в онлайновому режимі. 

– проводити відеоконференції та трансляції в режимі реального часу. 

Серед перелічених лише основні мультимедійні можливості, які надає 

швидкісний інтернет. Насправді ж цей список можна продовжувати далі — 

все залежить від того, як саме і для чого використовувати всесвітню павутину.  

Інтернет створили як засіб передачі текстової інформації. Тому друковані 

ЗМІ та інформаційні агентства зіштовхнулися із його впливом перші. Все 

починалося з дублювання інформації в мережу — 1995 року компанія «CNN» 

запустила сайт, який щодня ставав популярним у всьому світі [131], а 1996 

року з’явилася вебсторінка газети «Washington Post» з точною копією 

друкованого номера [132]. Поступове перетікання ЗМІ в інтернет 

супроводжувалося появою нових різновидів мережевих ЗМІ, якот інтернет

видання (інтернетгазета, інтернетжурнал) — 19941996 роки, інтернетрадіо 

(починаючи з 1998 р.) та інтернеттелебачення (з 1999 року) [133].  

Мережа першого покоління (WEB 1.0), хоча і була призначений для 

передачі текстової інформації, але всетаки вона розвивався швидко і був 

основою для зародження онлайнових медій — інтернетрадіо, інтернет

телебачення, соціальних мереж, однак уже на фундаменті WEB 2.0 [134].  

Завдяки дослідженням і розробкам у сфері інформаційних технологій ми 

спостерігаємо зародження інтернетрадіо: спочатку дублювання ефірного 

мовлення через вебсторінку, потім інтернетрадіостанцій із мовленням 

винятково в інтернеті. 

Відео в інтернеті є цілком логічним продовженням запровадження 

онлайнового аудіо. Спочатку всесвітня павутина передавала тексти, потім 

з’явилася можливість передавати графічні зображення — поєднання тексту і 

графіки на вебсторінці допомагало ефективному засвоєнню інформації. Далі в 

мережі успішно зарекомендувала себе технологія «подкастингу» (англ. 
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Podcast) — користувачі могли підписуватися на оновлення, завантажувати і 

прослуховувати на своєму комп’ютері заздалегідь викладені на сервері аудіо 

файли. 

Згодом, завантаження музичних файлів з мережі на комп’ютер перестало 

бути необхідною опцією, адже в інтернеті успішно починає розвиватися 

онлайнове мовлення, тобто трансляція на сайті аудіопотоку. Тут поєднувалися 

разом текст, графіка і музичний супровід. Хоча, все ж таки, картинка 

залишалася нерухомою (це могло бути фото співаків, гуртів, обкладинки 

альбому тощо).  

Перше мережеве радіо було винайдено в 1993 р. [135]. Вже через рік 

відомий рокгурт «Rolling Stones» вперше в історії інтернету транслювали свій 

виступ в онлайновому режимі одночасно із живим виступом [136].  

Разом із звуковим потоком можуть передаватися текстові дані для того, 

аби в програвачі відображалася інформація про радіостанцію, про поточну 

композицію чи програму. Цікава думка українського науковця О. Гояна про 

перевагу цифрового радіомовлення над аналоговим: «коли музичні програми 

супроводжують повідомлення про виконавців та авторів, що вже стало 

традицією для цифрового радіомовлення, то появу на дисплеї цифрового 

приймача текстового контенту програми, фото та відео з виконавцями тощо, 

цілком можна вважати сервісною (мультимедійною) подачею інформації» [55, 

31]. Розвиток мережевих систем привів до того позитивного результату, що 

слухач не обмежений лише звуковою інформацією в процесі прослуховування. 

Перша європейська радіостанція вийшла в онлайнефір 1996 р. [137]. 

Саме на цьому етапі починають розвиватися технології, які дають змогу 

розміщувати і транслювати відеоінформацію в інтернеті. Для того, аби 

простежити становлення українсьокго мережевого відеомовлення слід 

звернутися до світової практики розвитку телебачення в інтернеті. 

У статті «Short History of the Internet» Б. Стерлінг ще у 1993 р. 

прогнозував, що в майбутньому світова комп’ютерна мережа передаватиме не 
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тільки 3Dанімовану графіку і звук, а й телебачення з високою роздільною 

здатністю (HD) [138]. Цього ж року музичний гурт «Severe Tire Damage» 

відіграв концерт у науководослідному центрі XeroxPARC (Каліфорнія), 

звідки велася аудіо та відео трансляція в інтернет. Як доказ, що це мовлення 

дійсно відбувалося в онлайні, виступ можна було слухати й дивитися на інших 

континентах, в тому числі і в Австралії [139]. Це демонструвало той факт, що 

«територіальних» обмежень для інтернеттрансліцій не існує. Послухати 

улюблену ефірну радіостанцію чи подивитися телеканал можна не скрізь, у 

той час як наявність інтернету дає змогу це робити практично по всьому світу. 

При цьому якість звуку і картинки зовсім не залежить від умов поширення 

радіохвиль чи віддаленості від радіостанції. 

Компанія «RealNetworks», розробляючи технологію вебмовлення 

вирішила у прямому ефірі показати плейофф гру Вищої Бейсбольної Ліги 

Америки [140]. 

 У 1995 р. учень коледжу М. Скарпа у співпраці з японською компанією 

NHK, яка розробляла технологію стискання відео для трансляції в інтернеті, 

проводив 4годинне інтернетмовлення по Японії під назвою «SimTV» [141].  

Перша повноцінна і у гарній якості онлайнтрансляція відбулася у 1996 р. 

Масштабний благодійний концерт «Tibetan Freedom Concert», організований  

відомими виконавцями «Beasty Boys» та «Milarepa Fund»,  показувався в 

інтернеті за адресою sonicnet.com [142]. 

Проект «NetAid» разом із компанією «Cisco» проводить трансляції 

концертів світових музичних зірок в інтернеті ще 1999 року. Виступи Р. 

Вільямса з Лондона і гурту «U2» із НьюЙорка велися одночасно на каналах 

ВВС, MTV та в онлайнваріанті [143].  

Цього ж року в медіапростір вводиться термін «вебсеріал». Телекомпанія 

«Showtime» створює науковофантастичний анімаційний серіал «WhirlGirl» і 

прем’єрний показ відбувається одночасно через сайт і в ефірному мовленні 
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[144]. Серіал ще декілька разів виходив в ефірі, але в основному його 

показувалися лише в інтернеті — а це більше ніж 100 епізодів [145]. 

У 2000 році компанія «Yahoo!» запускає власний інтернетканал «Yahoo! 

Finance Vision» , а через три роки — «Yahoo! Platinum», де транслювалися в 

онлайні популярні кабельні та супутникові канали, такі як «Discovery Channel» 

і «National Geographic» [146], [147]. 

Перший серйозний онлайнпроект запустила Великобританія в 2002 році. 

Після шести років розробок, було засновано телекомпанію «World art Media 

Television». «WAM» вела мовлення в цілодобовому режимі, транслювала 

програми про сучасне мистецтво та індустрію розваг [148].  

Телеканал MTV засновує у 2005 році сайт «MTV Overdrive», на якому 

розміщені відеокліпи, анонси фільмів, програми про моду і т.д. [149]. Основна 

їхня частина — це матеріали із ефірного мовлення. Таким чином керівництво 

телеканалу хотіло залучити молодіжну аудиторію з різних країн. І це не дивно, 

адже мультимедійні сервіси починають користуватися все більшою 

популярністю, і тому кожен телемовець намагається розповсюджувати, 

популяризувати свій продукт через всесвітню мережу. 

Помітно, що більшість великих західних медіаконцернів починають 

приділяти значну увагу мультимедійним розділам своїх сайтів — текстові 

матеріали супроводжуються візуальними елементами такими як фотографії, 

анімаційні зображення та відеопідбірки. В інтернеті з’являється багато сайтів, 

де розташовано значні обсяги відеоматеріалів або посилання на них. Відомими 

прикладами таких сайтів були Atomfilms.com, Ifilm.com, RamblerVision. 

У Росії перші згадки про онлайнове телебачення датуються 1995 роком 

[150]. Відомо, що експерименти з телевізійним інтернетмовленням 

стартували у компанії ТелекомЦентр. Першим телевізійним каналом, що 

почав мовлення у форматі RealVideo, вважають «ТВЦентр» [151]. Однак на 

той час інфраструктура теле , та мережевих комунацій у країні була надто 

слабкою для серйозного інтернетпроекту.  
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У кінці 1999 року створено телекомпанію «НТВ», яка зробила ставку на 

повноцінну мультимедійність при подачі інформації. І вже через два роки 

кількість відвідувачів сайту Ntv.ru щорічно становив 397 тис. чоловік, з них 88 

тис. користувачів із Москви [152]. Після створення можливості дивитися відео 

та телеканали через вебсайти в Росії почала різко падати кількість глядачів 

ефірного телебачення. Молодь віддає перевагу інтернету, люди середнього 

віку дивляться телеканали, які відповідають дійсним хобі чи інтересем [153]. 

Така статистика свідчила про те, що аудиторія вже в той час позитивно 

сприймала такі мультимедійні новинки і майже революційну можливість 

дивитися телевипуски новини за власним комп’ютером. 

В українському інтернетпросторі, за нашим дослідженням, такі 

телеканали як «1+1» та «СТБ» одними із перших почалися практикувати веб

мовлення.  

Студія «1+1» у кінці 1999 р. пропонувала переглядати на сайті окремі 

сюжети Телевізійної Служби Новин та «Проспорту». Для цього необхідно 

було встановити програвач RealVideo, який забезпечував відтворення 

потокових відеоматеріалів. Мінімальні вимоги до комп’ютера і мережі були 

такими: процесор Pentium 90, 16 Mb RAM. 

Пізніше, у грудні 2001 р. телеканал «СТБ» розпочав перше в історії 

українського телебачення онлайнмовлення — «Етер наживо» транслювався 

через сервери Києва та Москви. 

На початку 2000х рр., така розкіш як онлайнтелебачення було фінансово 

не доступним для широкої аудиторії, оскільки відеоінформація витрачає 

основну частину інтернеттрафіку користувача, за який треба платити. Також 

деякий час існувала ще й проблема пропускної здатності мережі передавати 

відеоінформацію. 

Е. Бойд прогнозував, що коли будуть подолані проблеми, які стримують 

потік інформації, інтернет буде забезпечувати глядачів відеоматеріалами 

високої якості [154]. 
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Доступ до мережі дає можливість користуватися електронним контентом 

не тільки за допомогою комп’ютера чи мобільних пристроїв, а й телевізора. 

Медіаексперти передбачали, що вже у 2008 р. що інтернет стане другим 

джерелом телебачення [155]. Такі думки підтверджуються тим фактом, що 

велика кількість користувачів Сполучених Штатів Америки відмовляються 

платити великі гроші за послуги телевізійних кабельних/супутникових 

операторів і масово підключаються до інтернету [156]. 

З появою «розумних» телевізорів самий термін «телебачення» змінює 

своє усталене, традиційне значення, адже змінюються і засоби, і власне процес 

отримання інформації. На початку 2006 року на ринку медіатехнологій 

з’являється нове поняття «SmartTV» [157]. Його використовують для 

позначення телевізорів із вмонтованим процесором і спеціальним програмним 

забезпеченням, які в сукупності створюють домашній мультимедійний центр. 

Головний тренд нового пристрою від HewlettPackard — підключення до 

інтернету. Навіть не зважаючи на те, що в нього не було інтегровано 

технології Web 2.0 для перегляду сайтів, новий телевізор має опції пошуку та 

відтворення фільмів чи серіалів з мережі. 

Усе ж SmartTV, якими ми їх знаємо сьогодні, були представлені в 2010 р. 

компанією Samsung [158]. Встановлені вебоглядач і додатки (Facebook, 

Twitter, YouTube, Skype, NetFlix та ін.) якоюсь мірою, створили конкурента 

комп’ютеру, бо відтепер багато які функції доступні на самому телевізорі. За 

прогнозами, їхня популярність у світі зросте — у 2018 р. їх буде близько 760 

млн [159]. 

Аналітична компанія «SNL Kagan» вирахувала, що в США до 2014 року 

близько 46 млн. будинків будуть мати принаймні один телевізор із 

широкосмуговим підключенням до інтернету, 7% всіх домогосподарств 

залежатиме від вебтехнологій, а платне телебачення буде нести лише 

професійний зміст [160]. В 2016 р. мережеве телебачення займає значну 

частку на масмедійному просторі [161], [162]. 
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Отже, огляд наукової літератури показав, що історія становлення 

телебачення в інтернеті сягає 1969 р. Був пройдений шлях від передачі 

текстових повідомлень до мультимедійних файлів. 

Відзначимо, що в інтернеті використовується поєднання двох різновидів 

відеомовлення — в реальному часі (наживо) і за запитом (відеоархів), який 

умовно можна порівняти з переглядом записаної раніше програми. Про це 

відзначалося в одній із наших робіт [163]. 

 

1.2. Тенденції функціонування веб-мовлення в Європі та США 

 

Досліджуючи сучасні ЗМК, Б. Калягін зазначив, що картина медіа у 

Сполучених Штатах Америки «вельми різноманітна». За його словами, 

сьогодні відбувається процес поступового зрощення преси, радіо і 

телебачення з інтернетом. Тим не менше, телебачення продовжує залишатися 

в США основним засобом впливу на громадську думку, спираючись на 

розширення мультимедійності [47]. 

На початку 2000х рр. американські телекомпанії відкривають свої відео 

архіви, конвертують із аналогового формату в цифровий [164], [165]. Деяку 

частину оцифрованої інформації викладають на хостинги, які роблять 

відеоматеріали доступними у всьому світі. В Україні у сфері телебачення теж 

відбуваються якісні зміни — в 2008 р. запрацював цифровий архів телеканалу 

«Інтер» [166], в 2010 — на «ICTV» [167]. А в 2011 р. Національна 

телерадіокомпанія України почала переносити унікальні архівні кіно та 

відеоматеріали в електронний вигляд [168]. 2 грудня 2011 р. на YouTube 

з’явилося перше оцифроване відео за 1988 рік «СонькоДрімко. Колискова» — 

кінцева заставка до програми «Надобраніч, діти» [169]. 

Насамперед, важливо окреслити специфіку цифрового, зокрема 

мережевого мовлення, які, на нашу думку, надають певні переваги над 

аналоговим: 
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1. Глобальна аудиторія. Інтернеттрансляція, за своєю суттю, географічно 

не обмежена, тому доступна в будьякій точці світу де є підключення. За 

інформацією дослідницької компанії «We are social LTD» на початок 2016 

року в світі налічується 3,419 млрд (46% від всього населення) регулярних 

користувачів всесвітньої павутини [170], в Україні  — 22,8 млн (62% від 

всього населення) [171]. 

2. Конвергенція. Мовлення в мережі передбачає наявність вебсайту. 

Будьяка вебсторінка заснована на тексті та гіпертексті, які у поєднанні з 

мультимедійними опціями інтернет дають змогу поєднувати різноманітні 

засоби і форми подачі інформації.  Глядач обирає який канал переглядати саме 

на основі текстової інформації: опис телеканалу, характеристика трансляції, 

технічні вимоги для перегляду потоку (швидкість, якість) тощо. Виходить, що 

текстове середовище при всій мультимедійності мережі є домінантним.  

3. Функція цифрового архіву. Ефірне (аналогове) телебачення означає, що 

глядач уже більше не побачить пропущену телепередачу (якщо тільки її не 

поставлять на повтор). Завдяки відеохостингам і мережевим серверам,  

телевізійні матеріали можна зберігати у форматі цифрових даних (на 

жорсткому диску, твердотілому накопичувачі або флешпам’яті, в хмарних 

середовищах) і будь коли отримати до них доступ. Враховуючи постійне 

зниження цін на цифрові носії, відеоархіви постійно поповнюються і є 

практично необмеженими за обсягами. Цифрова інформація може бути легко 

відтворена чи скопійована, бо зберігається не у фізичній формі, а в бітах і 

байтах. Е. Бойд у 2001 р. писав, що електронне збирання інформації вже 

витіснило плівки… Переваги використання цифрового формату полягають у 

вищій якості зображення, і в тому, що кількість зроблених копій відео не 

пошкодять носія [172]. 

4. Зручність використання. Можливість обійтися без спеціального 

обладнання (супутникової тарілки, ресиверів, тюнерів). Для кабельного 

телебачення треба проводити дріт, а це не скрізь можливо. У той же час 
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глобальна комп’ютерна мережа стрімко розширюється. Сьогодні в кожному 

будинку є універсальні пристрої — від комп’ютера до смартфона. 

5. Різноманіття телеканалів. Багато онлайнтелеканалів не завжди 

можна відшукати в ефірному мовленні на телевізорі. Перегляд таких 

телепрограм не прив’язує глядача до певного місця — це можна робити, 

перебуваючи в іншій країні, на іншому континенті. 

6. Рекламні сервіси. Розміщення реклами на традиційному телебаченні 

функціонує за принципом заміщення змісту, мережева реклама розвивається 

за принципом доповнення. При виборі відеотрансляції, глядач самостійно 

формує для себе сітку мовлення і тому легко ігнорує рекламу, пропустивши 

(перемотавши) рекламний блок. Таким чином, на сайті з’являються 

доповнення у вигляді банерної реклами. — цей тип реклами, у свою чергу, 

може поділятися на різновиди: спливаюча, фонова, анімаційна тощо.  

У середині 2000х рр. у США і в світі з’являються мережеві 

мультимедійні платформи і хостинги, які пропонують послуги зберігання 

цифрової інформації. Зазвичай вони спеціалізуються на окремих видах медіа, 

наприклад, на відео — YouTube, Dailymotion, Vimeo, на зображеннях — 

Pinterest, Flickr, Fotki, на аудіофайлах — Last.fm, SoundCloud, Rhapsody. 

На мультимедійних платформах на першому місці стоїть оприлюднення 

або отримання цифрового контенту, навіть якщо тут присутні функції, 

притаманні соціальним платформам — можливість для користувача 

створювати власний профіль та вступати в контакт з іншими учасниками. 

Адже читачі пропонують нові теми, коментують новини і т.д. [42].  

Відеохостинги — сервери, які зберігають велику кількість 

відеоінформації, більшість з яких працюють за системою «usergenerated 

content» (користувач сам генерує, створює вміст). Іншими словами, 

інформаційний матеріал створюється неофіційно, тобто самими читачами, 

слухачами, глядачами [173].  
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На відміну від звичайних файлових обмінників (наприклад, 

dropmefiles.com, files.i.ua, mediafire.com), такі хостинги мають багато 

програмних і технічних відмінностей. Зокрема, вони мають зручний 

візуальний інтерфейс, який може відтворювати відеоролики прямо у програмі

оглядачі (браузері) завдяки спеціальним мультимедійним програвачам. 

Першим у світі таким вебсервісом був Shareyourworld, який проіснував з 

1997 по 2001 р.р. і закрився через повільну мережу та фінансові проблеми 

[174], [175].  

Організація відеохостингу — витратна справа, адже необхідно зберігати 

великі обсяги даних, які підлягають модеруванню в сенсі суспільної моралі й 

авторського права. Тому на основі програми «Creative Commons» автори чи 

правовласники можуть висловити свою волю і поширювати власні твори 

вільніше й ширше, а споживачі контенту легально користуватися цими 

творами [176]. 

Популярність відеохостингів ставала все більшою у міру проникнення 

швидкісного інтернету по світу та зниження цін на жорсткі диски — за 35 

років ціна змінилася з $1млн. за 1ГБ  до $0.03 за 1ГБ [177]. 

У 2006 р. в США активні інтернеткористувачі відзначали такі популярні 

на той час відеообмінники як Eyespot, Google Video, Grouper, JumpCut, 

OurMedia, Revver, Videoegg, Vimeo, vSocial, Youtube, Dailymotion [178]. Усі 

вони мали одну спеціалізацію — робота з відеоматеріалами, але у деяких з них 

мали додаткові можливості: одні мали елементи соціальних мереж, бо давали 

змогу створювати групи і запрошувати туди друзів, інші — редагувати відео. 

Більшість об’єднувало те, що під час завантаження була обмеженість у 

розмірах файлу (1525МБ), а перевірка відеофайлу для дозволу на публікацію 

могла продовжуватися декілька днів. Зокрема, так робив хостинг Google 

Video. 

На початок 2017 р. нами було нараховано близько 60 відеохостингів по 

всьому світу (половина з них засновані в США, а українських на сьогодні не 
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існує) [179]. Однак точну цифру визначити складно, адже періодично 

створюються нові, а старі закриваються (Videolog.tv), змінюють свою 

структуру на інформаційнодовідкові сайти (MeVideo.de) або поглинаються 

іншими компаніями (Pixorial.com). 

Найпопулярнішим глобальним відеохостингом є YouTube. Третина всіх 

інтернеткористувачів світу дивляться відео на цьому сервісі, а кожну хвилину 

на нього завантажується більше 100 годин відео [180]. Він заснований в США 

у 2005 р. трьома співробітниками «PayPal». Найперше викладене відео «Me at 

the zoo» було знято в зоопарку і тривало 18 секунд. На ньому Д. Карім, один із 

засновників YouTube, розповідав на камеру про слона [181]. В наступному 

році цей сервіс був куплений уже відомою на той час компанією «Google» за 

$1.65 млрд. [182]. На момент продажу місячна аудиторія YouTube складала 

19.1 млн глядачів [183]. 

YouTube у 2008 році планував додати до списку своїх послуг прямі 

трансляції [184]. Але повноцінна технологія liveвідео почалася працювати 

лише у 2010: глядачі змогли дивитися американський чемпіонат із крикету в 

режимі реального часу [185]. Цього ж року випущені додатки або apps (від 

анг. application – додаток) для гаджетів із операційною системою Android 

[186]. Через рік 6% всього трафіку було від пристроїв на цій платформі [187]. 

В 2012 р. кількість відео, які переглядалася щодня сягнула 4 млрд — це на 1 

млрд більше ніж впродовж останніх 8 місяців [188]. Ця цифра — результат 

того, що саме цього року YouTube запустив додатки ще й для смартфонів та 

планшетів фірми Apple. Тепер глядачі не обмежені комп’ютером чи 

ноутбуком — відповідно, аудиторія стає набагато більшою. Як показало 

дослідження, 35% або 340 млн. користувачів мобільних пристроїв по всьому 

світу користувалися YouTube app і в 2013 році він став третім у списку 

найбільш завантажуваних мобільних додатків, поступаючись Google Maps і 

Facebook [189]. 
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Упродовж 2016 р. американський дослідний центр «DEFY Media» вивчав 

телевізійні уподобання молодого покоління США (1324 роки). При 

анкетуванні «якими відеоресурсами Ви користуєтеся», то 85% опитаних 

назвали YouTube, 66% — NetFlix, 62% — кабельне/супутникове ТБ, 53% — 

Facebook, 37% — Instagram. При чому, 67% опитаних «не можуть жити без» 

YouTube, 51% — без NetFlix, 48% — без відео в соціальних мережах [190]. 

На сьогодні всі відомі американські та європейські медіакорпорації, 

кіностудії, телерадіокомпанії мають на YouTube свої офіційні канали. 

Більшість із них створили свої акаунти практично із самого початку існування 

відеохостинга, бо бачили наскільки швидко збільшується його аудиторія. 

YouTube був успішним проектом і він найкраще підходив для реклами 

телепродукту. Особливо це стосувалося голлівудських студій, адже саме вони 

були найбільше зацікавлені у промоції своїх фільмів та серіалів в особливо 

популярній формі — коротких роликівтрейлерів.  

Сьогодні власники цифрового медіаконтенту продовжують користуватися 

простими законами попиту та пропозиції. — це додаткові прибутки для 

телекомпаній [191; 192], а для спеціалізованих провайдерів — основний дохід 

[193].  

Можемо визначити популярні в США та Європі медіа, які ведуть 

мовлення  або поширюють власні відеоматеріали в інтернеті. Найефективніше 

це зробити за допомогою спеціальних сервісів YouTube, оскільки всі без 

винятку компанії мають облікові записи на даному відеохостингу практично із 

самого початку його існування. Отже аналітичні ресурси подають таку 

інформацію про YouTubeканал як дата створення, належність до країни, 

кількість завантажених матеріалів, рейтинги відео тощо. Також ведеться 

статистика підписників та кількість переглядів відеороликів. Таким чином 

можна отримати інформаційну довідку про канал та його аудиторію. 

Існують альтернативні інформаційні ресурси, які в ширшому спектрі 

відслідковують та аналізують не тільки облікові записи відеохостингів, а й 
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соціальних мереж. Так, служба SocialBlade відображає статистику з таких 

популярних у США та Європі платформ як YouTube, Twitch, Instagram та 

Twitter. Наприклад, ведеться підрахунок завантажених матеріалів, 

відеопереглядів, підписників та уподобань, а також пропонується загальна 

інформація про дату створення облікового запису, належність до країни та 

типу каналу (новини, музика, розваги, фільми тощо). У свою чергу, цей сервіс 

розширює та унаочнює інформацію про акаунти: хронологія підписок та 

переглядів може демонструватися у таблицях та графіках. Таким чином, 

ресурс дає змогу відстежити активність аудиторії впродовж всього часу 

існування облікового запису і легко визначити його місце серед інших або 

вирахувати найбільшу популярність у конкретний момент. 

Інший інтернетресурс LikeAlyzer позиціонує себе як маркетинговий 

інструмент (Facebook Marketing Tool) і повністю присвячений вивченню 

соціальної мережі Facebook. Він дає змогу порівнювати особисту сторінку в 

цій спільноті зі схожими, а після аналізу виставляється оцінка і подаються 

рекомендації щодо вдосконалення акаунту. Зокрема, звіт включає в себе таку 

інформацію про сторінку: повнота заповнення необхідних полів та форм, 

публікації (кількість постів на день, їхні типи, середній обсяг, наявність 

питань, заклики до позначок «Мені подобається»), пости від інших 

користувачів (чи можуть вони залишати повідомлення, чи публікують 

підписники свої матеріали тощо). 

У ході дослідження за допомогою інструментів SocialBlade було 

вирахувано, що в США найпопулярніші такі Youtubeканали (див. Додаток В): 

спортивні («WWE», «NBA»), новиннєві («ABCNews»,  «Associated Press», 

«CNN», «FoxNews»),  науковопопулярні («National Geographic», «Discovery 

Channel», «Animal Planet»), розважальні («Warner Bros. Pictures», «Sony 

Pictures», «20th Century Fox», «Cartoon Network», «CBS», «Nickelodeon», 

«Vice»). 
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На європейському континенті глядачі в YouTube віддають перевагу 

загальнонаціональним і міжнародним телекомпаніям. Наприклад, «Antena 3» 

(Іспанія), «ETV» (Естонія), «BBC News», «The Guardian» (Великобританія), 

«France 24», «Euronews», «Agence FrancePresse» (Франція), «RAI», «Fashion 

Channel» (Італія), «NRK1» (Норвегія), «Дождь» (Росія), «TVR» (Румунія), 

«Deutsche Welle», «Sky Sport HD» (Німеччина), «TV Nova» (Чехія), «LRT 

televizija» (Литва), «SVT1» (Швеція), «Eén» (Бельгія), «ATVzrt» (Угорщина), 

«LTVpanorama» (Латвія), «Polsat» (Польща), «NOVA TV» (Болгарія), 

«ТВ НОВА» (Македонія). 

Важливо зазначити, що реальна кількість глядачів набагато більша і не 

вираховується лише підписниками. Наші доводи ґрунтуються на тих 

визначеннях, що підписники — це користувачі, які вступили в соціальне коло 

певного YouTubeканалу і підписатися на оновлення. За таких умов 

користувачі будуть отримувати повідомлення про нові відеоматеріали. Глядачі 

ж — це вся аудиторія, яка переглянула телепрограму.  

Вибір телеканалів ґрунтувався на основі значущості кожного конкретного 

медіа в певній країні (рік заснування, покриття, статус) та на основі технології 

ресурсу SocialBlade — внутрішній рейтинг медіа, кількість підписників і 

переглядів відео. 

У Сполучених Штатах Америки найвідоміші й найпопулярніші 

32 телеканали і медіакомпанії, які активно ведуть мовлення в інтернеті. 

Простежмо тенденції, яким слідують сучасні американські медіа стосовно 

викладу контенту в інтернет: 

– «NASA» транслює свій ефір на сайт і в YouTube. У розділі «Galleries» 

розміщені окремі теки: у «Videos» викладаються актуальні відеоматеріали та 

випуски програм «Space to Ground», «ScienceCasts», тека «Ultra HighDef 

Videos» пропонує відеоролики у форматі 4K (3840x2160p).  

– «ABCNews», «FoxNews», «CSPAN», «CBS», «FOX» (всього 5) ведуть 

мовлення тільки на своїх офіційних сайтах. 
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– «Voice of America» в онлайні можна лише послухати, а відеоматеріали 

у FullHD якості викладаються після прямого ефіру в одній стрічці із 

текстовими і фоторепортажами. 

– «Vice» пропонує дивитися такі телепрограми в FullHD: новинні 

передачі «Vice News Shorts», «Vice Sports», «Vice News Tonight» програми 

«Motherboard», «Waypoint Place», «Desus & Mero» тощо. 

Усі інші медіа розміщують на сайті і в каналі YouTube лише 

відеосюжети, передачі чи проморолики поділені за тематикою, за хронологією 

або за значущістю подій. 

На європейському континенті телеканалів у форматі liveтрансляцій мало. 

З них можна виокремити найпопулярніші (за підпискою та кількістю 

переглядів): 

– «Euronews», «France24», «Deutsche Welle» наживо транслюються на 

сайті і на YouTube. 

–  «ATVzrt», «Eén», «NRK1» дублюють свій ефір лише на сайті. 

– «BBCNews» сортує відео на розділи «Most watched», «Must see», за 

тематикою — «World», «UK», «Business», «Politics», «Health», «Science & 

Environment», «Technology», «Entertainment».  

Інші медіа не транслюють свій ефір в мережу, а лише розміщують 

відеоматеріали на сайті та на YouTubeканалі.   

 

1.3.Типи онлайн-мовлення українського телебачення  

 

Українське телебачення орієнтується на світову тенденцію і активно 

впроваджується в інтернет — телеканали не тільки викладають відеоролики, 

анонси та випуски програм на свої сайти, а й ведуть мовлення наживо.  

Можна погодитися з думкою про те, що онлайнове телебачення — це 

телебачення ХХІ ст., адже воно дає людині максимальну свободу обирати 

інформацію, часу і тривалості перегляду [194, 128]. 
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Трансляція наживо (або потокова) має відмінність від трансляції відео за 

запитом. Перша передає картинку того, що відбувається саме зараз, і свого 

роду це є унікальним матеріалом у даний момент. Програвання відео за 

запитом — це відтворення вже існуючих, архівних записів і викладених на 

вебсторінку або відеохостинг.  

Перший вид трансляції подається на сайт без будьяких змін, тобто це 

абсолютно аналогічний варіант, який можна спостерігати при ефірному 

мовленні. Між онлайнваріантом та ефірним форматом є деякі візуальні 

відмінності. Наприклад, при відтворенні ефіру в вебваріанті, трансляція може 

відбуватися в різній якості — це зручно для тієї частини аудиторії, в якої 

швидкість інтернету обмежена; також ця особливість цікава тим, що в 

ефірному варіанті телеканал мовить у стандартній чіткості зображення SDTV 

(720×576i) в той час як його електронний варіант може у високій — в HDTV 

(1280х720р). 

Таку технологію практикує телеканал «ICTV» під час прямої трансляції 

програми «Свобода слова» — на сайті і в YouTube мовлення відбувається з 

високою чіткістю зображення, а в ефірному, зокрема в аналоговому, 

кабельному, супутниковому, цифровому мовленні — зі стандартною. Цей вид 

сервісу називається «сatchup TV» або «услід за ефіром» — метод, який дає 

змогу переглядати liveтрансляцію або її записаний варіант упродовж 

обмеженого періоду часу. Перед вивантаженням на сайт, відеоконтент 

кодується у різній якості, а саме: з низькою, середньою та високою чіткістю 

зображення. Таким чином глядач отримує змогу переглядати пропущені 

програми, обираючи зручний формат відео.

Наприклад, за такою схемою діє і телеканал «2+2» — його онлайновий 

варіант показує лише продукти власного виробництва (приміром, «Спецкор», 

«Нове Шалене відео поукраїнськи», «ДжеДАІ. Воїни доріг», «Люстратор 

7.62», «Цілком таємно», «Українські сенсації», «Угон понашому») або 

передачі, умови показу яких передбачають дублювання в інтернеті (це матчі 
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Прем’єрліги чемпіонату України з футболу і UFC. Змішані єдиноборства). У 

випадку, коли умови ліцензії не передбачають трансляцію відеоконтенту в 

онлайні, на сайті можна спостерігати напис «Трансляція буде доступна 

через…год…хв…сек». 

 

  Рис. 1.  Обмеження у мовленні телеканалу «2+2»  

відповідно до умов ліцензії. 

 

Другий спосіб — розміщення на сайті конкретно визначеного матеріалу 

(відеоролик, телесюжет, передача, випуски новин тощо). З одногу боку, такий 

підхід обмежує користувачів, бо він не дає можливості переглядати увесь 

обсяг відеоматеріалу, на відміну від повноцінного ефіру. Але це може 

виправдовувати себе, адже тут використовується, наприклад, функція архіву 

— глядач може обрати дату і час пропущеної програми переглянути її. Ще 

однією особливістю такого викладу матеріалу є те, що після ефіру телеканали 

можуть викладати в мережу відео в якості HDTV, у той час як їхнє мовлення 

відбувається зі стандартною чіткістю зображення. Наприклад, саме так 

телеканал «2+2» завантажував на вебсайт та YouTubeканал програму «Хоробрі 

серця», серіали «Команда» і «Одинак».  

За такою ж схемою телеканал «ICTV» публікував серіали «Майор и Магия», 

«Пес», «Пацики», «Нюхач», «Владимирская, 15», «Отдел 44». А Новий канал 

ділився з глядачами телепрограмами в HDTV — «Абзац!», «Заробітчани», 

«Таємний агент», «Серця трьох»а і в FullHDTV (1920x1080p) — «Від пацанки 

до панянки», «Київ вдень та вночі».  
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За наведеною типологією форматів мовлення можемо простежити, як 

упродовж 20092016 років змінився український сегмент інтернет

телебачення. У 2009 році для аналізу було обрано сайти 22х українських 

телеканалів, зокрема тих, які мали онлайновий сегмент мовлення, і ті, які його 

не мали [195]. На основі них було проведене дослідження, в якому 

телекомпанії були умовно розподілені на три групи: 

– мовлення без обмежень (трансляція ефіру наживо); 

– обмежене мовлення (відеоанонси, сюжети, відеоролики, випуски 

програм); 

– без мовлення (без трансляцій і відеоматеріалів). 

Порівняймо, якими методами подачі відеоінформації користуються 

українські телеканали. 

Мовлення без обмежень. Повноцінне мовлення на своїх сайтах у 2009 

році з 22х телеканалів вели лише 12ть: «Перший Національний» (з 2015 р. 

«UA:Перший»), «5канал», «Всесвітня служба «УТР», «Інтер», «К1», 

«24(Телеканал новин)», «Перший Діловий», «НТН», «СІТІ» (з 2012 р. 

«ПлюсПлюс»), «Київська Русь», «Рада», «Український бізнес канал UBC». 

На кінець 2016го року ситуація дещо змінилася — повноцінне онлайнове 

мовлення з’явилося на сайтах ще кількох телекомпаній: «1+1», «Україна», 

«News One», «Перший автомобільний», «ТОНІС», «ICTV», «ТЕТ», «ТРК 

«Київ». Прикметно, що останні чотири канали у 2009 році не розміщували на 

своїх сайтах навіть окремих відеосюжетів. Тобто, глядач на вебсторінці 

телекомпанії міг ознайомитися лише із сіткою мовлення, певними анонсами і 

описом передач. Ці телеканали дублювали своє повноцінне ефірне мовлення в 

мережу.  

Таким чином кількість телеканалів з повноцінними онлайнмовлення 

збільшилася до 19ти.  

 «UA:Перший» пропонував відео програм «Prime Time», «Наші гроші», 

«Схеми», «Війна і мир», «План на завтра», «Вересень», «Про головне», 
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«Перша студія», «Слідство. Інфо», «Хто в домі хазяїн?», «Re:форма», 

«Напам’ять», «Розсекречена історія», «З перших вуст» і т.д. Сайт має зручну 

пошукову систему по розділу «Відео» — телепередачі можна сортувати за 

роком випуску, за місяцем випуску, за назвою.  

У розділі «Відео» на сайті «ICTV» були розміщені окремі відеоматеріали 

не лише власного виробництва («Ранок у великому місті», «Надзвичайні 

новини», «Факти», «Свобода слова» та ін.), а й ролики з відеохостингів і 

соціальних мереж, які є резонансними і набрали найбільшу кількість 

переглядів, уподобань, розповсюджень. Їх можна відсортувати за датою, за 

популярністю і за розділами (наприклад, «Україна», «Світ», «Спорт», «Зірки», 

«Техніка», «Здоров’я»). 

Телеканал «ТОНІС» пропонував глядачам матеріали, які розділені на 

типи: «Відеорепортажі» та «Відеотека» — у першому розміщуються актуальні 

інформаційні відеосюжети з випусків «Соціальний пульс» та «Сьогодні на 

сьогодні», «Відеотека» виконує роль архіву, в якому зберігаються випуски 

телепрограм «Соціальний статус», «Алло, лікарю!», «Вихідний, після 

опівночі», «Цивілізація Incognita», «Світські хроніки», «Кумири», «Іпостасі 

спорту», «Щоденник для батьків», «Відлуння», «Модні історії з Оксаною 

Новицькою», «Ландшафтні ігри». 

На вебсторінці розважального каналу «ТЕТ» для зручності можна було 

створити плейлист із обраних відеоматеріалів, аби переглядати улюблені 

програми відразу після авторизації на сайті. Розділ «Відео» можна сортувати 

за параметрами «найкраще», «нове», «найпопулярніше». Актуальними є 

випуски передач «Одного разу», «ПанянкаСелянка», «Віталька», «Країна У», 

«ЛавЛавСаr» та серіали «Світлофор», «Брати», «Чемпіонки», «Спліт». 

Обмежене мовлення. Дещо обмежений формат подачі інформації 

простежувався на 2х із 22х сайтів українських телеканалів (у 2009 році їх 

було 6ть: «1+1», «ТРК Україна», «СТБ», «Новий канал», «News One», 

«Перший автомобільний»). Прикметно, що «СТБ» та «Новий канал» не 
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змінювали політики стосовно повноцінного виходу в онлайн і не дублювали 

свій ефір у мережу. Через це глядач не мав змоги їх дивитися в режимі 

реального часу. Натомість, їхні сайти подавали аудиторії окремі 

відеоматеріали. «СТБ» пропонував переглянути сюжети програм «Вікна

Новини», «Все буде добре», «Холостяк», «КУБ», «Коли ти вдома» тощо. На 

сайті «Нового каналу» були викладені відео «Від пацанки до панянки», «Київ 

вдень та вночі», «Абзац!», «Серця трьох» та ін.  

На кінець 2016 року 1 телеканал, а саме «ПлюсПлюс», не викладав жодні 

матеріали на вебсайт і не транслював ефір онлайн, тому віднесемо його до 

третьої групи, тобто до телеорганізацій без мовлення (без трансляцій і 

відеоматеріалів). Глядачам для ознайомлення пропонувалася телепрограма, в 

якій можна обрати певну передачу і прочитати її опис. У 2009 році телеканалів 

було дещо більше,  а саме 4: «ТОНІС», «ICTV», «ТЕТ», «ТРК «Київ». 

Загальні підрахунки показані на Граф. 1. Можемо порівняти як українське 

телебачення виглядало у 2009 р. і змінилося за способами трансляції та подачі 

контенту в 2016 р., принаймні, у межах відібраних 22х телевізійних каналів. 

Відповідно до ілюстрації, на середину 2009 р. 12ть із 22х телеорганізацій 

вели повноцінне мовлення, тобто дублювали свій ефір на власний сайт, а на 

кінець 2016 р. — 19ть.  

 

Граф. 1. Мовлення українських телеканалів в інтернеті. 
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Важливо зазначити, що українське онлайнове телебачення — це не тільки 

мовлення у вигляді дублювання ефірного або вивантаження відеосюжетів на 

вебсайт. В наш час активно розвивається така сфера журналістики як онлайн

репортаж з місця події. Телевізійні сервіси, які надають можливість інтернет

трансляцій, весь час удосконалюютьcя, з’являються нові технічні розробки, 

запроваджуються програми з підтримки журналістських проектів. 

Так, американський сервіс потокового відео Ustream запустив 

програму з підтримки громадської журналістики «Ustream for Change» 

[196].  Її мета полягає в тому, аби журналістика могла доставляти громадськості 

відео прямо з епіцентру подій в режимі реального часу.  

Microsoft у свою чергу анонсувала про запуск нової HDверсії здійснення 

відеодзвінків — Skype TX [197]. Таким чином, Microsoft сподівається 

допомогти телевиробникам створювати більш якісні продукти і транслювати 

відеосигнал у великій роздільній здатності.  

В Україні лише за три місяці кінця 2013 початку 2014 рр. на хвилі 

громадського інтересу до революційних подій у Києві започаткувалося або 

стали відомими чимало телевізійних інтернетпроектів і телеканалів — 

«Громадське ТВ», «Spilno.tv», «GromTV», «UkrStream.tv», «Еспресо.TV». 

Деякі з них працювали винятково за рахунок спільнокошту або 

краудфандингу (від англ. crowdfunding, crowd — «громада, юрба», funding — 

«фінансування») і волонтерства. Команди журналістів за допомогою 

швидкісного мобільного інтернету та послуг відеохостингів організовували 

liveтрансляції з місць подій у форматі потокового відео. Український глядач 

активно долучався пожертвами до створення таких стрімів, бо хотів 

отримувати інформацію в режимі реального часу і бачити події, які 

відбуваються саме зараз.  

Так, проект «Ukrstream» існує завдяки краудфандінгу та волонтерам, які 

працюють безоплатно з ідейних переконань і погоджуються надавати свою 

техніку. При цьому, як видно із трансляцій, тут застосовуються телевізійні 
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камери професійного рівня й монтажні системи. До того ж, проект 

використовує відомий формат «без коментарів» [198]. 

Дещо іншим баченням мало «Громадське ТБ», яке чергувало картинку 

студії із включенням з вулиці. Журналісти телеканалу за допомогою 

планшетних комп’ютерів та смартфонів показули події у прямому ефірі, брали 

інтерв’ю в активістів і в працівників державних структур.

Саме «Громадське ТБ» у 2014 р. став найбільшим каналом в історії 

YouTube за кількістю годин, показаних у прямому ефірі. Відео телеканалу 

переглянули 126 млн. разів, при підписаних 307 тисяч глядачів [199].  

Резонансна подія у сучасному інформаційному світі може підняти за 

короткий час рейтинг будьякого медіа. В Україні саме політична ситуація 

20132014 рр. фактично створила телевізійні інтернетпроекти або зробила їх 

популярними. Проаналізувавши статистику підписок та переглядів на 

YouTubeканалах, можна спостерігати як змінювалася активність аудиторії: 

– «Еспресо.TV» на YouTube з листопада 2013 р.  — максимальна 

кількість підписників за день (10 тис) та переглядів відео (1.59 тис) припадає 

на лютий 2014 року.  

– «UkrStream» на YouTube з грудня 2013 р. — основна 

частина підписників (6230) та переглядів відео (4 млн) припадає на березень 

2014 року.   

– «Spilno.TV» на YouTube з червня 2013 р. — основна 

частина підписників (1080) та переглядів відео (1.6 тис) припадає на травень 

2014 р. 

– «Громадське ТБ» на YouTube з червня 2013 р. — основна частина 

підписників (330 тис.) та переглядів відео (14.6 млн) припадає на червень 2014 

року.  

Отже, зацікавленості аудиторії, серед іншого, сприяли формати 

онлайнових трансляцій, за допомогою яких телемовці висвітлювали важливі 

для суспільства події. Прикметно, що «Spilno.TV» та «UkrStream» подавали 

матеріал «без коментарів», відповідно мали невелику кількість підписок та 

переглядів у порівнянні з «Громадське ТБ» та «Еспресо.TV». 
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Висновки до розділу 1 

 

Виявлені тенденції збільшення кількості українських телемовців в 

онлайні пов’язуємо із надзвичайно швидким і перманентним процесом 

інтернетизації та інформатизації суспільства. 

Роль основного джерела інформації, яку традиційно виконували газети, 

радіо і телебачення, поступово переходить до інтернету. Безумовно, саме веб

інструментарій надає медіа змогу розширювати аудиторію. Періодична преса 

має свої електронні варіанти видань, радіостанції — сайти, на яких 

транслюється прямий ефір. Телебачення в інтернеті — це черговий крок 

розвитку інформаційного суспільства, викликаний потребою аудиторії в 

оперативному висвітленні подій, а головне — у зручній формі отримання цієї 

інформації, а саме шляхом перегляду телепрограм одночасно з постійним 

моніторингом іншого мережевого контенту. 

Таким чином, онлайнове мовлення телеканалів має свою специфіку та 

певні переваги у порівнянні з ефірним варіантом:  

– перш за все, це всеохопність аудиторії, адже, за своєю суттю, інтернет

трансляція географічно не обмежена, тому доступна в будьякій точці світу;  

– друга позиція полягає у доступності онлайнового варіанту телебачення, 

адже багато каналів, які транслюються в мережі, не завжди можна відшукати в 

ефірному мовленні на телевізорі. Відповідно, інтернет дає змогу глядачу 

переглядати телебачення своєї країни, навіть якщо він перебуває в іншій 

державі, на іншому континенті; 

– потретє, при виборі інтернеттрансляції, глядач самостійно формує для 

себе сітку мовлення і легко ігнорує рекламу, пропустивши чи перемотавши 

рекламний блок; 

– четвертий момент полягає у тому, що мовлення в мережі передбачає 

наявність вебсайту. Це означає, що гіпертекст та текст, у поєднанні з 

мультимедійними можливостями всесвітнього павутиння, створює умови для 
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подачі інформації у різних формах. До того ж, саме на основі текстової 

інформації глядач переглядає опис телеканалу, характеристику трансляції, 

технічні вимоги для перегляду потоку, тобто швидкість підключення, якість 

картинки, екранний режим тощо; 

– п’ята характеристика мовлення в онлайні — ведення практично 

необмеженого архіву. Завдяки відеохостингам і мережевим серверам, 

телевізійні матеріали можна зберігати у форматі цифрових даних (на 

жорсткому диску, твердотілому накопичувачі (флешпам’ять), у хмарних 

середовищах) і будь коли отримати до них доступ.  
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РОЗДІЛ ІІ. СПЕЦИФІКА АУДІОВІЗУАЛЬНОГО МОВЛЕННЯ ТА ЇЇ 

ПРОЯВИ В УКРАЇНСЬКОМУ МЕРЕЖЕВОМУ ТЕЛЕБАЧЕННІ 

 

2.1. Специфіка аудіомовлення в інтернеті 

 

Вербальні засоби комунікації мають основоположне значення для 

розвитку та існування людства. Завдяки усному та писемному мовленню 

створюється та закодовується повідомлення, а прослуховування та читання є 

процесами його отримання.  

Т. Гоббс вважав, що процес мовлення полягає у переведенні мови 

мислення у мову словесну, а зв’язку думок — у зв’язку слів [200, 2223]. 

Людина пізнає світ, головним чином, завдяки чуттєвому сприйняттю, тобто 

отриманню органами чуттів сигналів із зовні та їх подальшу обробку. Ввівши 

поняття «знаків» (а сигнал також є одним із різновидів знаків), Гоббс визначив 

їхню роль як спеціальне кодування мовлення, що буде зрозуміле обмеженому 

колу осіб [200, 460]. 

У взаємодії індивідів у процесі їхньої життєдіяльності полягає у 

використанні мови, яка виступає не тільки основним інструментом 

спілкування, а й мислення та пізнання. Ф. Соссюр розрізняв мовлення як 

матеріальну річ, тому що ми її чуємо та сприймаємо у формі письма, воно 

відображає досвід індивіда, і мову як абстрактну величину, яка відображає 

досвід суспільний [201]. 

Одна зі стадій сприйняття мови включає — перехід з акустичної або 

графічної системи у форму внутрішнього мовлення [202]. Процеси мовлення і 

писання є універсальними, адже тільки вони можуть описати унікальні 

невербальні властивості. Візуальними засобами не завжди повно можна 

пояснити, наприклад, характер людини або деякі властивості предметів.  

Вербальний контекст важливий у процесі спілкування — слово, яке 

звучить з екрана є одним з основних у ланці творчовиробничих завдань 
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телевізійного журналіста, а вербальні образи вигідно відтіняють головне в 

тексті [74].  

У радіомовленні правильний вибір комплексу виражальних засобів і 

вербальних технологій визначає його ефективність — створення зворотного 

зв’язку і вплив на аудиторію, а інтерактивні можливості радіо формуються на 

основі звуку [56]. Тип і формат мовлення є визначальними для виявлення 

творчих характеристик, результативністю яких і є рівень ефективності впливу 

на аудиторію [64]. 

Радіо використовує все багатство звуків навколишнього світу і відкриває 

перед слухачем світ у всьому багатстві його звуків. Звук засвідчує 

достовірність зустрічі слухача з дійсністю, надає інформації більшої 

переконливості та життєвості. Радіослово підпорядковується законам усного 

мовлення і не є ідентичним друкованому слову. Інтонаційне забарвлення є 

надзвичайно важливим чинником і нерідко здатне суттєво змінити смислове 

значення написаного слова, або й надати йому протилежного значення [65, 67

70]. 

Якщо говорити про комунікаційне середовище інтернету, то існує думка, 

що вербальні засоби спілкування є сильною стороною, а візуальні — слабкою 

[203]. Можна погодитися і не погодитися з нею. На нашу думку, поєднання 

обох способів пояснює взаємонезрозумілі елементи у процесі обміну 

інформацією. Хіба можна вербальним каналом передати, наприклад, дух 

картини «Крик» Е. Мунка? «У високорозвиненій візуальній культурі передати 

не візуальні властивості просторових форм так само важко, як пояснити 

сліпим, що таке зоровий образ» [22, 382]. 

Для достовірності інформації, переданої за допомогою шумів чи музики, 

інколи використовують дублювання певного метафоричного перенесення на 

обох рівнях: і вербальному і невербальному [204]. 

Аналізуючи твори мистецтва, варто пригадати, що на думку К. Юнга, 

автор (картини) є лише медіатором, що втілює у своєму творі змісти 
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колективного несвідомого [205]. Саме тому у аналізі візуального наповнення 

картини можна віднайти суперечність між її змістом і назвою. У цьому 

контексті важливою деталлю є те, що на рівні образів, зображених у творі 

мистецтва, автор може передавати інші змісти, які не завжди відповідають 

назві роботи. Така відмінність спричинена тим, що вербальний і образний 

спосіб подачі дуже відрізняються між собою за рівнем експліцитності. 

Помітна відмінність між назвою твору і його символьним змістом дає змогу 

дійти висновку про те, що виражені імпліцитно (через мистецтво) змісти 

суспільна мораль не дозволяє проголошувати експліцитно (через 

вербалізацію) [206]. 

Кінематограф і образотворче мистецтво може реагувати на розвиток 

радіодраматургії, тому цілком природними є спроби візуалізувати літературні 

тексти, перші спроби яких здійснювалися ще на початку ХХ ст. Так з’явилися 

кіносюжети і комікси, призначені для перегляду в процесі прослуховування 

радіовистави або після (під враженням від неї) [63]. Схожий комікс було 

підготовлено і за мотивами першої української радіодрами «Понад усе» [207]. 

Кіно, як не тільки і нескільки вербальна форма досвіду, подібно 

фотографії є передусім формою візуалізації смислу чи смислів. Так само, як і 

газета, кіно чи фотографія передбачає наявність у своїх споживачів високого 

рівня писемності і для людей неписьменних воно виявляється незбагненним. 

Наше грамотне прийняття звичайного руху ока камери, яке переслідує 

предмет або випускає його з поля зору, неприйнятне для африканської 

кіноаудиторії. Якщо хтось зникає з кадру, африканець хоче знати, що з ним 

сталося. Письменна ж аудиторія, яка звикла слідувати за друкованою 

фантазією рядок за рядком… приймає послідовний кіноряд без заперечень [22, 

324]. 

Візуальний твір, на думку І. Хоменка, за визначенням не може бути 

настільки відкритим для співтворчості, як твір акустичний, сприйняття якого 

повною мірою залежить від творчої уяви слухача [62].  
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Важливість звукового ряду підреслює дослідниця І. Пенчук, яка 

наголошує, що одним із традиційних принципів взаємодії рядів є підсилення 

виразності зображального ряду елементами звукового. Принцип базується на 

психологічних та «генетичних» основах взаємозв’язку музики і кіно [82, 427]. 

У свою чергу О. Косачова вважає, що під час процесу створення 

аудіовізуальної презентації книги (буктрейлера), потрібно використовувати всі 

можливості візуальної мови, надаючи перевагу образу перед словом. У цьому 

випадку комунікаційні функції полягають у перекодуванні вербального на 

візуальне [208]. 

В інтернеті мовні чи письмові засоби сильні, наприклад, у віртуальному 

діалозі, коли зберігають (частково) анонімність однієї або обох зі сторін 

комунікації. При використанні візуальних інструментів, особливо сучасних 

інтерактивних (вебкамера, фотовідеокамера мобільних пристроїв), 

відбувається розширення інформаційного каналу та ідентифікація індивіда, а 

його таємничість зникає.  

Слід пам’ятати, що анонімність у мережі має амбівалентну природу. З 

одного боку вона може формувати позитивний імідж учасника віртуального 

спілкування у вербальній формі на основі викладених ним позицій та думок, а 

не за його справжнім статусом у суспільстві, який у реальному житті може 

завадити повноцінному самовираженню. Протилежна характеристика образу 

анонімного користувача полягає у його анархічній поведінці та  

вседозволеності у процесі електронної переписки, що може призвести до 

відкритої вербальної агресії учасників віртуальної комунікації [209]. 

Перші сайти всесвітньої павутини — це приклад вербальної комунікації: 

нічим, окрім письма (електронного тексту), ця технологія не ділилася з 

аудиторією, хоча відтворення звуку і підтримка графіки на теоретичному рівні 

вже були в неї закладені — не вистачало програмних рішень.  

Перший інтернетбраузер об’єднав текстові, звукові та графічні елементи 

[210], [211]. Початок ХХІ ст. ознаменувалося появою, так званого, «гібридного 
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мовлення», коли інтернетсайти стають майданчиками для розміщення різних 

видів інформації: текстової, аудіо та відео [212]. 

Розвиток технологій передачі звуку по мережі заклав фундамент для 

сфери телевізійних трансляцій. З огляду на вербальну специфіку телебачення 

в інтернеті, важливо описати процес становлення сфери онлайнового 

радіомовлення у контексті хронології і окреслити аспекти функціонування 

онлайнового аудіоконтенту. 

Італійський учений Г. Марконі зробив вагомий внесок у розвиток галузі 

радіотехніки з помилковою теорією, за якою електромагнітні хвилі можуть 

проходити через ґрунт і воду без значних втрат. Оскільки він вже мав 

достатньо досвіду передачі радіохвиль, зокрема через протоку ЛаМанш, то 

переконував наукову спільноту у можливості їх трансляції на великі дистанції. 

Теоретичні постулати опонентів були засновані на тих ідеях, що проходження 

хвиль із прийнятним кінцевим результатом можливе тільки в умовах прямої 

видимості; через це радіопередача на далекі відстані буде неможливою з 

огляду на кривизну Землі. Експерименти Марконі показали, що радіохвилі при 

проходженні через ґрунт і воду мали великі втрати, але короткі 

(низькочастотні) коливання можуть відбиватися від іоносфери та огинати 

округлість Планети. Саме ця помилкова гіпотеза дала змогу Марконі в 1901 р. 

[213, 13] організувати перший радіозв’язок через Атлантичний океан 

[213, 103]. 

Загалом же, радіомовлення починає активно розвиватися з 1900 р. 

Канадський винахідник Реджинальд Фессенден зі своїм асистентом 

Альфредом Тіссеном, які знаходилися по різні сторони о. Коб, поблизу 

Вашингтона, успішно закінчили експеримент із передачі людського голосу на 

відстань 1.6 км — це були слова «Один, два, три, чотири… Чи сніжить там де 

ви перебуваєте, м. Тіссен? Якщо так, то телеграфуйте, і дайте мені знати» 

(«One, two, three, four ... Is it snowing where you are, Mr Thiessen? If it is, 
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telegraph back, and let me know»). Тіссен чув його і повідомив про це азбукою 

Морзе [214, 188].  

У грудні 1906 р. Р. Фессенденом було започатковане розважальне 

радіомовлення — у Святвечір (за Григоріанським календарем) проведено 

першу в історії людства публічну безпровідну трансляцію голосу і звуку. 

Радіопередача з елементами розмовномузичної програми, була 

розрекламована за три дні до Різдва. Мовлення відбувалося у прямому ефірі зі 

збудованої ним радіостанції у Брент Року і складалося з короткої промови 

самого Фессендсена, який пізніше зіграв на скрипці мелодію «O, Holy Night», 

далі звучала арія «Ларго» Генделя, закінчилася трансляція словами з Біблії 

«Слава Богу на висоті, і на землі мир, у людях добра воля!». Свій 

радіопристрій він назвав рідким бареттером (liquid baretter) [215, 31]. 

У філософському зрізі, відомий теоретик М. Маклюен відзначив, що 

радіо, започаткувавши своєю появою звукове кіно, продовжило безповоротній 

процес реінтеграції і ущільнення світу до «розмірів глобального села». Крайня 

форма цього стиснення — це образ астронавта, «замкненого у своєму 

шматочку всеосяжного навколишнього простору. Він зовсім не зайнятий 

розширенням нашого світу ззовні, він сповіщає про його стиснення до 

«сільського масштабу». Ракета і космічний корабель кладуть край правлінню 

колеса і машини такою ж мірою, якою це робили телеграфні служби, радіо та 

телебачення» [22, 336]. 

Історія показує, що нові медіа об’єднуються, взаємодіють, конвергують із 

традиційними ЗМК і створюють умови конкурентного середовища, в якому 

ціняться такі риси як професіоналізм та універсальність. Як колись радіо 

«озвучило» німе кіно, інтернет дав суспільству нові різновиди 

телерадіомовлення. 

О. Гоян класифікує радіостанції за способом поширення сигналу на 

дротові, ефірні, супутникові та інтернетрадіостанції. Останні працюють 

повністю (або частково) в глобальній комп’ютерній мережі, що дає їм змогу 
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не лише здійснювати мовлення в реальному часі online, а й розміщувати 

найкращі програми на власних сайтах з можливістю їхнього прослуховування 

в будьякий час [53, 2021]. 

Різниця між ефірним та онлайновим радіо полягає не тільки у технології 

поширення сигналу:  

 у більшості країн світу мовлення в інтернеті не регулюється законом, 

тому немає необхідності видавати ліцензії і розподіляти частоти. Таким 

чином, таке радіо може бути незалежним ні у політичному плані, ні у 

фінансовому; 

 друга відмінність лежить у площині регулювання змісту програм. 

Наприклад, ефір інтернетрадіо відбувається без жодних обмежень у контексті 

подачі рекламних матеріалів — у такому разі, відповідальність за 

повідомлення лежить виключно на замовнику;  

 третя позиція пов’язана з перевагою інтернетрадіо у маркетинговій 

сфері. Онлайновий радіомовник має різні засоби для вивчення своєї аудиторії, 

оскільки «бачить» своїх слухачів у liveрежимі і може точно оцінити їх за 

різними параметрами, що є абсолютно недоступною опцією для ефірного 

радіо. Відповідно, цей фактор корелює з кількістю рекламодавців. 

Через свою незалежність і природу трансляції ефіру, інтернетрадіо може 

бути дуже вузько орієнтоване на окремі групи слухачів і розділене за 

тематикою: наприклад, для студентів, про фільми, музику, релігійне радіо і 

т.д. Таким чином, усе більше інтернетрадіостанцій заповнюють прогалини, 

що існували в роки традиційного ефірного мовлення. 

Найперші спроби передавати звукові файли по всесвітній павутині 

датуються 1993 роком. Інтернетрадіо або вебрадіо винайдене в США К. 

Маламудом, який запустив власний проект «Internet Talk Radio» [216], [217]. 

Тоді, фактично, була започаткована історія мережевого аудіомовлення. Хоча, 

це було не те радіо, до якого сьогодні звикли інтернетслухачі. Технологія 

потокової передачі даних тоді ще не була відома, тому «Internet Talk Radio» 
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було набором аудіофайлів, які користувач міг завантажити на свій комп’ютер і 

прослухати. Не зважаючи на це, популярність нового мережевого мультимедіа 

зростала щодня. 

У 1995 р. з’являються перші аудіопрогравачі, які здатні приймати та 

обробляти потокову аудіоінформацію [218], [219]. На основі них С. Борн 

започатковує «NetRadio», яке можна вважати першим повноцінним інтернет

радіо [220]. Його можна назвати прототипом сьогоднішнього сучасного 

мережевого радіо — безкоштовного і зручного в користуванні.  

Потокова технологія, яку використовує вебрадіо, заснована на системі 

lossy compression (стиснення даних з утратами). Найпопулярніші 

аудіоформати: MP3, RealAudio, Ogg Vorbis, Windows Media Audio, HEAAC 

(aacPlus) [221]. 

Специфіка аудіотрансляцій по мережі полягає у відсутності великої 

потреби у фінансових, матеріальних, організаційних та людських ресурсах. 

Для створення найпростішої інтернетрадіостанції достатньо мати комп’ютер, 

швидкісну лінію і звукові файли. Таке мережеве радіо може працювати у 

форматі плейлиста, що відтворюється автоматично, не потребуючи людського 

втручання — саме за таким принципом працює сайт last.fm.  

Було дві перших у світі радіостанцій, які фактично одночасно почали  

онлайнмовлення в 1994 р. — це «WXYC» із Північної Кароліни (США) та 

«WREK» із Джорджії (США) [216], [222]. Вони належали навчальним 

закладам, а їх студенти розробляли власне програмне забезпечення для 

перетворення FMсигналу в цифровий. 

Першою європейською радіостанцією, яка розпочала мовлення в 

інтернеті, була лондонська «Virgin Radio». Це сталося у березні 1996 року 

[135], [223]. Пізніше вона почала повноцінне і цілодобове дублювання 

ефірного мовлення в інтернеті у форматі RealAudio [224]. Австралійське 

інтернетрадіо «NetFM» з шоу «The Vinyl Lounge» у свій перший ефір вийшло 
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1998 року. Воно до цих пір звучить щоп’ятниці [225]. Вебрадіо «Pandora» 

мала щоденну аудиторію в 1 млн слухачів і стало популярним в Америці [226]. 

Новим баченням на трансляцію і функціонування аудіоконтенту в 

інтернеті виявили німецькі та австрійські меломани. Створений в 2002 р. 

проект «Last.fm» об’єднував функції великої бази музичних треків, інтернет

радіо і соціальної мережі [227, 548]. А завдяки британському студенту Р. 

Джонсу з’явилося нове поняття як скроблінг (scrobbling), яке стало новою 

сутністю і новим словом в інтернеті загалом [228]. Він означав збір інформації 

про прослуховування музичних треків і передача цієї інформації на сервер 

Last.fm для подальшого використання. Для цього розробники написали 

додатки для комп’ютерів та мобільних пристроїв і плагіни для сайтів. За 

допомогою додатків можна було: 

– прослуховувати музику, яка зберігалася на сайті Last.fm; 

– розставляти теги для композицій, альбомів і виконавців; 

– переглядати біографії виконавців, опис гуртів, рецензії альбомів, які 

зберігаються в бібліотеці сайту. 

Додаток збирає статистику прослуховувань на пристрої слухача і при 

першому ж підключенні до інтернету відправляла накопичені дані на Last.fm 

(тобто постійний зв’язок із сервером для даної функції не був потрібен). 

Перегляд інформації про виконавців, їхні фотографії, установки тегів і 

прослуховування музики передбачало використання мережі. 

Крім того, доступні плагіни (англ. plugin – вставлений, підключений) для 

браузерів, які дають змогу збирати із сайтів інформацію про композиції. 

Наприклад, якщо користувач слухає музичні треки на таких сайтах як 

YouTube, SoundCloud, Mixcloud, Pandora, Spotify, Google Play Music тощо, 

відбувається процес аудіоскроблінгу — збір і відправка даних у Власний 

профіль на сайті last.fm.  

Деякі можливості Last.fm надають цьому сайту функцій соціальної 

мережі. Наприклад, додавати друзів, створювати спільноти за інтересами, 
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веcти блоги, підбирати користувачів зі схожими музичними смаками 

(«сусіди») і їх швидкого порівняння («смакометр»). 

Використовуючи отримані від усіх користувачів світу списки композиції, 

сайт створює щоденні, щотижневі, щомісячні хітпаради, розділені за 

країнами, жанрами, виконавцями, одночасно показуючи кількість онлайн

слухачів. 

Паралельно з мережевим радіо розвивається вебкастинг (вебмовлення) 

— онлайнова аудіо/відео трансляція (презентація) з використанням потокових 

технологій та веббраузера. Вперше цю технологію випробували на практиці 

працівники «Apple» у 1995 р. у формі аудіо потоку — спочатку подавалися 

концерти із фестивалю «Macintosh New York Music Festival», а потім і концерт 

відомого рокгурту «Metallica» [229]. Через декілька місяців відбувся перший 

відео вебкастинг [230].  

Європейська практика вебкастингу датується 1996 р. Великобританський 

гурт «Caduseus» транслював концерт у мультиформаті — в ефір подавалися 

аудіо і відео потоки на сайт nwi.co.uk [231], [232]. У Канаді та США стали 

модними вебвесілля або ведкасти (англ. wedcast) [233], [234]. 

Трохи пізніше журналістом «BBC» Б. Хамерслі був винайдений 

подкастинг, назва якого від скорочення слів «iPod» (популярний портативний 

медіапрогравач від Apple) та «broadcast» (мовити) [235]. Під ним треба 

розуміти постійно поновлювану систему, за допомогою якої готові 

мультимедійні файли можна завантажувати за прямим посиланням із 

інтернету або програвати їх у збереженому вигляді із кешпам’яті. Це можуть 

бути аудіо, відео файли, pdfдокументи тощо. На початку 2000 рр. був задум 

автоматичної доставки та синхронізації аудіо та тексту у портативні 

мультиплеєри [236]. 2004 року  співпраці одного з розробників RSSстрічки 

Д.Вайнером [237] та колишнього працівника телеканалу «MTV» А. Каррі 

з’явився аудіоподкаст або аудіоблог, у якому останній вів хроніку свого 

буденного життя [238]. Хоча  існують думки, що Каррі перебільшує свій вклад 
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в розвиток подкастингу, все ж він вважається одним із піонерів цієї справи 

[239].  

Нові випуски програм постачалися слухачам окремими файлами. Для 

зручного керування і використання подкастингу розроблено багато платформ і 

програмного забезпечення найпопулярніші з яких «iTunes», «xPodder», 

«Zune», «gPodder» тощо. Впродовж одного року радіовідділи таких світових 

компаній як «BBC», «СNN», «ABC (Australia)», «CBC Radio One», «National 

Public Radio» почали викладати свої програми на платформі iTunes 

Подкастинг можна поділити на такі основні типи: мультиподкастинг, 

романподкастинг, політичний подкастинг. Також є цікавим формат онлайн

презентацій текстових творів у аудіовізуальній формі. Зокрема, буктрейлери, 

про які ми згадаємо пізніше, стали популярним засобом для реклами чи 

анонсу книг та інших літературних робіт. Ж. Деваль, відносить їх до 

відеоподкастингу — ще одного типу подкастів [240].  

Адже допомагати розбудовувати бізнес, особливо в галузі маркетингу, є 

однією із його функцій. Завдяки відеоподкастам можна рекламувати товари і 

послуги в сучасній економічновигідній формі [241]. 

Варто відзначити, що вебкастинг відрізняється від подкастингу тим, що 

перший транслює мультимедіа в режимі реального часу, а другий лише 

постачає користувачу або надає посилання на вже викладені в інтернет файли.  

Вебкастинг: 

–  як правило триває 3060 хв.;  

–  можливе використання Q&A сесії (питаннявідповіді) 1520 хв.; 

–  часто викладається у формі онлайнпрезентації, яку зазвичай 

відображають на інтерактивній дошці тощо. 

Подкастинг: 

–  у середньому 215 хвилин (у деяких випадках до 30 сек.); 

–  може бути у вигляді монологу або у форматі інтерв’ю; 
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–  найбільш ефективний при регулярності (щоденний або 

щотижневий подкаст); 

–  може бути поділений за тематикою. 

Якщо розглядати детальніше потокову технологію передачі даних, то з 

технічного боку в ній немає нічого складного — в основі цієї системи 

закладено наступні три елементи: 

1) Джерело. Його завдання — генерувати аудіопотік. Є декілька 

варіантів: 

– створення списку із наявних звукових файлів; 

– оцифрування аналогової інформації напряму зі звукової карти 

комп’ютера (дублювання ефірного мовлення на сайт); 

– копіювання вже існуючого аудіопотоку в мережу. 

Далі готовий цифровий контент направляється на сервер. За таких умов у 

цій фазі використовується мінімум мережевого трафіку, адже тут 

інформаційний потік  — в один бік. 

2) Сервер приймає аудіопотік від станції і спрямовує (копіює, дублює) 

цей сигнал усім підключеним до нього клієнтам. По суті, сервер — це 

ретранслятор даних. Він використовує інтернеттрафіку прямо пропорційно 

кількості підключених до нього користувачів. При великій аудиторії потрібен 

швидкісний канал, бо саме сервер у потоковій технології є головним і 

ключовим елементом, який відповідає за якісне і безперебійне 

функціонування ресурсу. 

3) Клієнтом може бути: 

–  кінцевий користувач (приймає готовий цифровий аудіопотік від 

сервера і перетворює його в акустичну форму. Іншими словами, це комп’ютер, 

підключений до інтернету, який має звукову карту і засоби для виведення 

звуку (гучномовці, навушники).  

–  ретранслятор  (для організації розгалуженої системи радіомовлення). 
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Так само як вебсервер доставляє по мережі документи до браузерів, 

потокові або стрімсервери забезпечують транспортування мультимедійних 

файлів до програмних клієнтів. У свою чергу, процес стрімінгу можна 

розділіти на два типи: 

–  Потокові трансляції за запитом. Попередньо стиснений за 

допомогою кодеків мультимедійний контент архівується у системі зберігання 

даних (на фізичних чи флеш дисках) і передається на вимогу клієнта через 

потоковий сервер. Асинхронність клієнтських запитів дає змогу 

користуватися різними частинами аудіовізуальних файлів у один і той самий 

час завдяки перемотуванню впередназад. 

–  Потокові live-трансляції (наживо). Мультимедійний потік, 

створений джерелом, стискається у режимі реального часу за допомогою 

енкодера (шифратора) і передається на потоковий сервер. Цей метод не має 

поняття хронологічності, тому користувачі не можуть скористатися 

перемотуванням уперед чи назад. Незважаючи на те, що деякі відеосервіси 

(наприклад, YouTube) дають змогу передивлятися попередні відеокадри під 

час liveтрансляції, все ж тут використовуються методи прогресивного 

завантаження і відтворення із кешпам’яті. 

Специфіка різних типів трансляцій і подачі матеріалу визначає формати 

аудіофайлів, які використовуються при поширенні контенту. Загалом, існує 

три основні групи аудіофайлів: формати без стиснення (WAV, AIFF, PCM); 

формати зі стисненням без втрат (FLAC, Monkey’s Audio, Shorten, Tom’s 

lossless Audio Kompressor (TAK), ATRAC Advanced Lossless, Apple Lossless, 

MPEG4 SLS, MPEG4 ALS, MPEG4 DST, Windows Media Audio Lossless 

(WMA Lossless); формати зі стисненням з втратами (MP3, Ogg Vorbis, AAC, 

Windows Media Audio Lossy). 
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MP34 довгий час був популярним звуковим форматом, який 

використовувався у всесвітньому павутинні для ефективного обміну 

музичними треками, аудіозаписами і т.д.  

Команда, що розробляла MP3, пройшла дуже важкий шлях аби вибороти 

право на його офіційне використання в кінематографічній та музичній 

індустрії. Робоча група з Німеччини, на чолі із аспірантом К. Бранденбургом, 

сім (!) разів упродовж десяти років програвала формату MP2 [244]. 

Компанія «RealNetworks», а у слід за нею і «Microsoft», розробили власні 

системи для функціонування потокової технології. Їхні сервери забезпечують 

високий рівень контролю доставки медіа і працюють на основі спеціальних 

мережевих протоколів, таких як RTСP (RealTime Transport Control Protocol) та 

MMS (Microsoft Media Server). 

Перший з них, RTСP, керує процесом обміну даними між двома точками 

(серверклієнт або джерелосервер) і забезпечує контроль якості трафіку, що є 

необідним для додатків потокового мультимедійного контенту [242, 354]. 

Система RealTime використовує формати RealAudio з файловими 

розширенням .ra, .ram та RealVideo (.rv). Другий — MMS, unicastпротокол, 

тобто такий, що контролює односторонній метод транспортування даних для 

передачі інформаційних пакетів одному конкретному адресату [243, 278]. 

Компанія «Microsoft» розробила потокові формати ASF з розширеннями .asf, 

.wma (windows media audio), .wmv (windows media video).  

Неважко простежити зріст популярності інтернетрадіо у світовому 

масштабі. Так, станом на березень 2016 р. 57% американців віком 12–55 років 

слухають радіо в інтернеті — в 11 разів більше ніж у 2000 р. [245]. У 

Великобританії щотижнева аудиторія інтернетрадіостанцій у 2016 році 

становила близько 10% [246]. Цей показник у Нідерландах складає 32%, у 
                                                

4 Назва «mp3» увійшла у широкий вжиток після виходу «Windows 95». Це 

пояснюється тим, що всі файли у цій операційній системі повинні були мати певне 

розширення. Рішенням комітету MPEG цей формат описувався як «Layer 3». Таким 

чином корпорація «Microsoft» вирішила скоротити MPEG та Layer 3 до «mp3». 
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Швейцарії — 16%. Стан радіомовлення в Україні показує таку статистику — 

90% опитаних слухають ефірне радіо, із них 14%  — мережевий варіант [247]. 

Розглянемо практику онлайнового радіомовлення у сусідніх державах. 

Польські радіостанції починають дублювати ефір на сайт на початку 2000х 

рр.. Найпопулярніші з них це такі: «POLSKIE RADIO – 3», «Radio ZET», 

«RMF FM», «RADIOSTACJA» 5. 

У Росії технологію трансляції у форматі RealAudio першими освоюють  

студії «OpenRadio» та «Радио 101» в 1996 р. Через рік «Эхо Москвы» 

відкриває власні сервери для потокового аудіо, а першою московською 

станцією, яка налагодила цілодобовий ефір в інтернеті був «Серебрянный 

дождь» [248, 464465]. У СанктПетербурзі повноцінне онлайнове 

радіомовлення датується жовтнем 1996 року — це було «Радио 1Петроград» 

[249].  

Досвід білоруського інтернетрадіо починається у 2004 р. з відкриттям 

«@Plus Radio», яке із локальної аматорської станції переросло у серйозний 

проект. Ведучі лінійного ефіру і авторських програм виходили в ефір зі своїх 

домашніх студій у належний їм час відповідно до сітки мовлення [250]. 

Становлення українського радіо в інтернеті датується кінцем 90х, 

початком 2000х рр., коли радіостанції почали дублювали ефір на сайтах у 

форматі RealAudio. У 1998 р. розпочали мовлення київські радіокомпанії 

«GALA Радіо», «Лідер», «Континент» (дублював також ефір британського 

радіоканалу «Jazz FM»). 1999 р. — столичні «Довіра FM», «ДовіраNIKO FM», 

«Supernova» (в ефірі були не тільки програми власного виробництва, а й 

випуски новин французької радіокомпанії «RFI»), львівське радіо «Люкс FM», 

«Львівська хвиля», одеське «UTaR», сумське «Топрадіо». 2000 р. — «Наше 

Радіо» та запорізька інтернетрадіостанція «TinetRadio», яка мовила у 

потоковому форматі mp3. 

                                                
5 За інформацією сайту «ПроРадіо», URL: http://www.proradio.org.ua/news/2000feb.php 
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Луганське радіо «Скайвей» з 2001 р. використовувало у своїй роботі 

передові на той час технічні засоби для онлайнефіру. Мовлення здійснюється 

безпосередньо з комп’ютера, в пам’ять якого була занесена вся фонотека 

радіостанції.  

Київська музичноінформаційна радіостанція «Supernova» почала 

інтернеттрансляцію у 2002 р. Частину ефіру станції займали новини 

французької радіокомпанії «RFI». У липні 2004 р. радіо змінило музичний 

формат і відтоді працює як «Народне радіо». 

Радіостанції, які не мали можливостей для дублювання ефіру в інтернет, 

приділяли мінімальні увагу звуковому оформленню сайту. Так, «MusicRadio 

101FM» викладала на свій вебсайт власний гімн або джингли  у форматі mp3 

— його  можна було завантажити на головній сторінці. Таким чином 

радіоканал створював собі аудіальний образ. 

У 2002 році видатним журналістом і громадським діячем О. Кривенком 

був заснований проект «Громадське радіо». Доки Національна рада з питань 

телебачення і радіомовлення визначалася щодо можливості його мовлення у 

Києві на частоті 73,64 МгЦ, працівники використали можливості інтернету  і 

почали транслювати ефіру на сайт radio.org.ua.  

Починаючи з 14 травня, радіо веде регулярний онлайнефір. Відтак, 

«Громадське» стало не тільки першим розмовним радіо в Україні, але й 

започаткувало практику повноцінного мовлення в інтернеті як основного 

засобу спілкування з аудиторією. Кожен, хто мав стабільне під’єднання до 

всесвітньої мережі і програми для прослуховування потокового аудіо і 

звукових файлів, міг почути новини, репортажі, тематичні передачі та 

спеціальні проекти як в онлайнрежимі, і і в вигляді подкастів. Відбувалися 

постійні випуски рубрик «Радіо Література», «Сам собі юрист», «Справи 

творчі», «Спорт за тиждень», «Легенди української землі», «Оце так день!», 

«Авторай», «Оце так тиждень», «Світська віра», «Магазин здоров’я», «Діалог 

поанглійськи «Open Kyiv Radio» (OK Radio)». 
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За місяць існування сайту, його відвідало майже 10 тис. користувачів. Як 

свідчить статистика, найбільший інтерес, окрім, власне, передач у прямому 

інтернетефірі, аудиторію цікавили новини та тематичні рубрики. Користувачі 

також активно користувалися передачами «на замовлення» — аудіоархів 

радіостанції містив декілька десятків програм. Хоча українська інтернет

аудиторія, безумовно, поступалася за обсягом потенційній ефірній аудиторії, 

вона вирізнялася якісно — освітній та соціальний рівень слухача був вище 

«середньо статистичного». Крім того, інтернет дав змогу «Громадському 

радіо» географічно розширити аудиторію слухачів — значну частину 

відвідувачів, приблизно третину, становили закордонні користувачі, зокрема з 

Канади, Німеччини, Сполучених Штатів, Польщі, інших, всього 30ти, країн 

світу [251]. 

Перший канал Українського радіо УР1 в інтернеті вперше почав мовити 

23 жовтня 2002 р. у форматі Real Audio — до прямого ефіру можна було 

підключитися на сайті НРКУ [252]. 

Студентське інтернетрадіо в Україні виникло в 2004 р. в стінах 

Київського національного університету імені Тараса Шевченка. Радіо URaN 

(University RAdio Network) не тільки з відомими виконавцями пропонували 

записи молодих студентських гуртів, проводили прямі трансляції. 

Класичний приклад процесу злиття чотирьох потужних медіа — преси, 

радіо, телебачення, інтернету (К. Афанасьєва називає такий процес 

зовнішньомедійною конвергенцією [253]) — радіомовники виробляють не 

просто продукт, а мережевий продукт, орієнтований одночасно на слухачів, 

читачів і глядачів. Усе це об’єднується інтерактивними формами — аудиторія 

не тільки керує вмістом у процесі його створення, а й спостерігає це на власні 

очі. Так, український учений О. Гоян у своєму досліджені опирається на 

радіомовників, які виокремлюють три перспективні технології радіомовлення:  

онлайнмовлення, мультиплатформні рішення та гібридне радіо [254].  
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Радіостанції мають свою тематику або специфіку мовлення, подають 

слухачам відповідні інформаційні матеріали — і не лише у випусках новин, а й 

у формі текстових повідомлень. Наприклад, радіо «Культура» розміщує на 

сайті останні  новини культурної сфери, «Radio ROKS» — новини рок музики. 

Інтернетрадіомовлення розширює коло слухачів, і це — одна із його 

численних технологічних переваг над іншими системами поширюється 

сигналу. Ефірне мовлення в аналоговому варіанті має свою аудиторію, в той 

час як онлайнова трансляція долучає до неї ще більше споживачів. Слід вказати 

також на відсутність перешкод і викривлення звуку при прийомі сигналу — 

інтернетрадіо передає звук миттєво і без затримок. Окрім того, послухати його 

може користувач, навіть не маючи швидкісного підключення до інтернету. Для 

такого випадку на більшості сайтів радіостанцій можна обрати якість звуку, 

жертвуючи чим, можна зекономити на мережевому трафіку. 

Також слухачу не доведеться шукати композицію, яка сподобалась, 

наприклад, за її мотивом або текстом — назва композиції і виконавець 

відображаються під час відтворення в онлайнрежимі. Наприклад, на сайті 

«Radio RELAX» є розділ «Що це була за пісня?», в якому можна відшукати 

потрібну мелодію, обравши конкретний час, день, місяць і рік. Окрім того, на 

деяких сайтах також є активні плейлисти, які відображають список програних і 

запланованих композицій чи програм. 

Інтерактивною особливістю сучасних радіостанцій є голосування на веб

сторінці за улюблені композиції, альбоми та гурти — таким чином 

відбувається складання рейтингу пісень, відповідно до якого створюються 

топплейлисти. Музичні треки, які набрали найбільшу кількість голосів, через 

певний час можуть знову звучати. Отже можна з упевненістю стверджувати, 

що радіо в мережі бере до уваги інтереси та уподобання своєї аудиторії.  

Відмінність ефірної радіостанції від онлайнової версії також полягає у 

тому, що останнє має технічні засоби для візуалізації звукового ряду. В цьому, 

власне, і є його перевага у справі завоювання уваги аудиторії. Ефірне радіо 
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характеризується пріоритетністю подачі звукової інформації, в інтернет

радіостанцій дещо інша специфіка: вербальновізуальний процес сприйняття 

ефіру слухачами перебуває у певному балансі, де звук сприймається 

одночасно із його зображенням на вебсторінці [57]. 

Важливо розрізняти декілька способів прослуховування інтернетрадіо. Їх 

можна диференціювати на такі елементи: 

1) Список відтворення (плейлист). Програвання відбувається шляхом 

завантаження плейлистів із сайту радіостанції і відтворення їх у спеціальних 

програвачах, які підтримують потову передачу даних (RealPlayer, VLC Media 

player, Winamp, Windows Media Player, KMPlayer і т.д.). Плейлисти — це 

інформаційні файли, в яких розміщені прямі посилання на сервери, що 

поширюють мультимедійний контент. Зазвичай, сайти радіостанцій 

пропонують користувачам трансляції у різних форматах і бітрейтах.  

2) Веб-ефір. Іншим варіантом прослуховування радіостанції є відтворення 

ефіру безпосередньо на сайті радіокомпанії. У технологічному плані 

програвання відбувається за допомогою інтегрованих у веббраузер 

мультимедійних плеєрів, які не потребують жодних зовнішніх програмних 

підключень. На відміну від першого варіанту, вебефір характеризується 

обов’язковою присутністю слухача на інтернетсторінці радіокомпанії, 

щонайменше під час вибору формату та запуску радіопрограми. Це визначає 

перманентну прив’язку та залежність користувача від інтернетоглядача. 

Важливо зазначити, що обидва способи мають функціональні відмінності. 

Відтворення ефіру за допомогою плейлиста є популярною і зручною формою 

«слухання» радіо. Зважаючи на поширеність серед українського населення 

цифрових ґаджетів і мобільних пристроїв, достатньо завантажити на них файл 

зі списком серверів та запустити додаток для програвання потокових 

аудіоформатів. Таким чином цей спосіб може відігравати роль додаткової або 

«фонової» подачі інформаційнорозважального контенту, в той час як основна 

увага користувача зосереджена на іншій діяльності. 
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На відміну від інших медіа завдяки фоновості відкривається можливість 

оперативного приєднання масової аудиторії до цікавої, програми, 

повідомлення [53, 8]. 

Водночас, процес прослуховування радіостанції на сайті має дещо інші 

властивості. Зокрема, формат вебмовлення дає змогу аудиторії 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 вебкамери. У цьому плані автор цього 

дослідження виокремив три функції відеоряду, які перетворюють слухача в 

глядача: 

– інформативна функція визначається такими візуальними елементами: 

а) як виглядає студія, ведучий, гість програми; б) як реагують дійові особи 

(їхні жести, міміка); 

– рекламна функція. Відеокомпонент виступає як альтернатива 

класичним prтехнологіям у сфері радіо. В якості місця під рекламу можуть 

використовуватися титри, інтер’єр студії або доречний простір у кадрі. Для 

рекламування продукту (product placement) також може розглядатися і 

зовнішнє вбрання ведучого; 

– інтригуюча функція направлена на суто природну людську 

допитливість і пов’язана з такими пробілами у роботі ведучого при 

програванні композицій та під час рекламної паузи: а) чим займаєтсья ведучий 

чи гість програми під час паузи; б) хто або що буде у кадрі під час паузи. 

З іншого боку, існує думка, що візуальне радіо, враховуючи відсутність 

рухливості відеоряду, ігнорування ведучими законів комунікування із гостем 

студії та слабкість інтерактивного чинника, має доволі умовний вплив на 

аудиторію через відеокомпонент [59]. 

В українському інтернетпросторі, на час написання цієї роботи, 

нараховано 68 виключно інтернетрадіоканалів, а ефірних, які дублюють своє 

мовлення в інтернет — 116 (всього 184). З них можна відзначити 20 
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державних і приватних радіостанцій, які ведуть мовлення виключно 

українською мовою і подають українськомовний контент — «Перший канал 

Українського радіо», «Радіо Промінь», «Українське радіо Культура», 

«Всесвітня служба радіомовлення України», «Громадське радіо», «Яскраве 

радіо», «Ера FM», «Країна ФМ», «Радіо1.ua», «Є!Радіо», «Молоде радіо», 

«Радіо Соловейко», «UAРадіо», «Радіо Сковорода», «УХРадіо», «РокРадіо», 

«Фест Радіо Забава», «Живе радіо», «FM Галичина», «Радіо ГРАД ЛЕВА». 

У радіопросторі України також є українськомовні міжнародні служби і 

вебрадіо української діаспори у світі. Основу ефіру радіослужби «Голос 

Америки» становлять новини, інформаційні та культурні програми. Окрім 

того, сайт допомагає вчити англійську мову. Розділ «Learning English» 

пропонує такі випуски навчальних відео як «English in a Minute», «English @ 

the Movies», «Everyday Grammar», «Explainer». Міжнародне радіо Китаю «CRI 

Online» теж веде своє мовлення українською. Тут представлені програми про 

культуру, музику, спорт. Є розділ «Вчимо китайську мову» для самостійного 

вивчення китайської мови. «Радіо Свобода» — всесвітня некомерційна 

інформаційна служба, яка веде вебрадіо/телемовлення і поширює 

інформаційні програми. Громадське некомерційне вебрадіо «Радіо Домівка» 

засноване українцями у НьюЙорку і транслює український рок, ретро хіти, 

релакс, джаз і блюз. «Radio Zabava» ще одне інтернетрадіо української 

діаспори в ПонтаГроса (Бразилія). Український поп, рок та народні пісні 

складають основу ефіру. 

У сфері онлайнового радіомовлення користуються популярністю 

мультиплатформні рішення, які передбачають візуалізацію, бо радіослухачі 

прагнуть не лише слухати, а й «бачити» радіо. «Тому радіостанції дублюють 

ефір за допомогою вебкамер і «йдуть в YouTube» [254]. Так, третій канал 

НРКУ «Промінь» транслює прямий ефір прямо зі студії відразу у двох 

форматах — аудіо потік і відео з вебкамери. Слухач має змогу спостерігати за 

ведучими і гостями програм. Також відео зі студії транслюють такі 
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радіоканали: «Громадське радіо», «Радіо «Аристократи»,  «KISS FM», «Наше 

радио», «Хіт FM», «Radio ROKS», «Радио Пятница», «Люкс ФМ», «Радио 

Вести», «ENERGY» тощо.  

Радіомовлення завжди вирізнялося поміж інших медіаресурсів. Монологи 

та діалоги невидимих дикторів, ведучих та гостей програм організовуються 

таким чином, щоб слухач міг зрозуміти логіку вербальної інформації у формі 

звукового потоку. У цьому контексті важливу роль відіграють продуманий 

сценарій, послідовність сюжетів, коментарі у режимі реального часу і т.д.  

Тенденції, виявлені на сучасному етапі функціонування радіо в інтернеті, 

пов’язані саме з візуальним супроводом ефіру. Доповнення звукового потоку 

відеорядом є одним із форматів мовлення, який сьогодні активно освоюється 

радіокомпаніями. Візуалізація інформації на радіо полягає в унаочненні 

текстових і аудіоповідомлень, використанні відеоматеріалів про роботу 

радіостудії, повномасштабній телетрансляції радіоефіру, промоційних кліпів 

та рекламних відео [80]. 

Необхідно зазначити, що концепцію «візуального радіо» вперше почала 

розробляти компанія Nokia, яка у 2004 р. ввела на телекомунікаційний ринок 

власну розробку під назвою «Visual Radio» [255]. З часом цей термін частково 

трансформувавcя і втратив своє початкове тлумачення. Перш за все, Nokia 

використовувала інноваційну систему для надання інтерактивності ефірному 

FMрадіо, використовуючи сервіси пакетної радіопередачі6. Технологія 

«візуального радіо» засновується на тому принципі, що прийом сигналу 

(звуку) відбувається через убудований у смартфон аналоговий FMприймач, а 

графічні елементи і текст синхронізовано передаються шляхом передачі даних 

безпровідними мобільними системами. 

Працівники фінського радіо «KISS FM» першими почали 

використовувати на практиці засоби «Visual Radio» [256]. Завдяки технічній 

                                                
6 У 2004 р використовувалися безпровідні мобільні технології GPRS (General Packet 

Radio Service) та UMTS (Universal Mobile Telecommunications System). 
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підтримці HP7, радіостанції розсилали текстову та графічну інформацію 

користувачам та використовували такі інтерактивні функції для залучення 

слухачів до комунікації як опитування, вікторини і конкурси [257]. 

Технологія розроблена для того аби надати можливість аудиторії 

взаємодіяти з радіопрограмами і навпаки — виробникам з аудиторією. 

Графічний інтерфейс мобільного радіоприймача максимально забезпечував 

візуальною інформацією про музичну композицію. Слухач мав змогу 

отримувати відомості про виконавця, альбом, заплановані гастролі музичного 

гурту і замовити квитки на його концерт. Під час звучання пісні в ефірі, на 

екрані мобільного телефону з’являлася кнопка з пропозицією придбати 

мелодію для дзвінка або зображення для шпалер. 

Система Visual Radio успішно використовувалася комерційними фірмами 

як нова платформа для мобільної реклами [258, 57]. 

 

Рис. 2.  Мобільний телефон Nokia 7700 з підтримкою Visual Radio. 

                                                
7 Компанія HewlettPackard виступала у ролі медіатора між радіомовником і 

аудиторією, забезпечуючи  синхронізацію радіоефіру з інформацією, яка передається 

на пристрій користувача. 
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Перший світовий досвід одночасного аудіо та відеомовлення відбувся у 

жовтні 1998 році. Великобританська радіокомпанія «Virgin Radio» розпочала 

ранкове шоу, ефір якого також транслювався і на телеканалі «Sky One». Для 

зручності оператора, встановлені у студії вебкамери були обладнані 

дистанційною системою керування [259, 198199]. 

Популярність візуального радіо зростає, оскільки багато світових 

радіостанцій, у спробі перетворити слухача в глядача, супроводжують свої 

радіопрограми відеокартинкою на сайті. Перспективність такого радіо 

відзначають в академічних колах. Наприклад, французький професійний 

навчальний центр у сфері цифрового мовлення і нових медій уже оцінив 

візуальне радіо і запровадив нову дисципліну. «За фільмованим радіо 

майбутнє, тому було абсолютно природним рішення ввести цей курс у 

програму навчання і почати викладати його на теоретичному рівні у вищих 

навчальних закладах» [260]. 

Залежно від бюджету теле чи радіомовника, системи візуалізації 

будуються на різних апаратнотехнічних базах: починаючи від економних і 

простих засобів передач відео в інтернет, закінчуючи складними системами із 

використанням професійного обладнання та системи управління з багатьма 

елементами. 

Найпростіший спосіб організувати відеотрансляцію полягає в установці 

вебкамери та інсталяції програмного забезпечення для трансляції на 

відеохостинг YouTube. Звуковий ряд радіопрограми додається через 

входи/виходи звукової карти, яка може бути інтегрованою в ноутбук (один із 

економних варіантів трансляції) та зовнішньою (професійний підхід до 

трансляції). Вийти в прямий ефір можна з комп’ютера або з мобільного 

пристрою. 

Існують і альтернативні варіанти організації візуального радіо. 

Трансляція може відбуватися за допомогою професійних камер і 
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відеомікшерів. Така схема поєднується із засобами автоматизованого 

управління, графічного оформлення, контрольних моніторів і стримера [261]. 

В епоху всезагального доступу до інтернету, практично кожна ефірна 

радіостанція має свою онлайнкопію. Підраховано, що на кінець 2013 р. в 

мережі налічувалося близько 300 тис. радіостанцій, а нова з’являється кожні 

15 хв. Найпопулярніші радіоканали повністю конкурентоспроможні з 

традиційними мовниками. Прикладом може послужити радіомережа «Live 

365», яка пропонує слухачам музичних і розмовні канали у 222х жанрах, 451 

класичних і джазових станцій, 792 із популярною музикою [262]. 

 

2.2. Характеристика візуальних онлайн-технологій. 

 

Винайдення технології оптичного звукозапису у 1920х рр. дало змогу 

фіксувати звук як світлопис одночасно із картинкою на одній плівці. Це 

уможливило синхронізацію зображення та фонограми, що створює 

переконливішу ілюзію візуального об’єкта, який генерує вербальний зміст. А 

щонайважливіше — перцепція мовлення людини у кадрі відбувається 

природно і невимушено. Запровадження звуку є важливим моментом в історії 

медій, що обумовило фундаментальні зміни у кіноіндустрії і, відповідно, мало 

фундаментальне значення і для телебачення. Це стосується не тільки 

інфраструктур виробництва та дистрибуції нових звукових фільмів.  

Зміна медіальних парадигм мала далекосяжні наслідки і для естетики 

кіно, що проявилося, насамперед, у новій організації наративних елементів. 

Перебудова структур сприйняття глядача відбувалася у точці перетину 

естетичного дискурсу з технічними новаціями, інституційними змінами та 

економічними вимогами. Таким чином, кіно, як вербальновізуальний 

продукт, для глядача ставав принципово іншим авторитетом [263]. 

Підходи до розуміння візуальності розглядалися на теоретичному рівні. 

Технологічні концепції Д. Крері, М. Маклуена, В. Флюссера визначали 
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підвладність візуального сприйняття комунікаційним технологіям, якісна 

зміна яких визначає і механізми перцепції. 

Зокрема, Д. Крері формулює думку у рамках своєї теорії сприйняття так: 

«Безсумнівно, звук із самого початку був присутній у кіно в різних додаткових 

формах, однак введення синхронного звуку трансформувало природу уваги, 

яка вимагається від глядача. Повний збіг звуку із зображенням, голосу з 

фігурою був не тільки абсолютно новим способом організації простору, часу і 

наративу, але і встановлював більший владний авторитет над спостерігачем, 

що привчає його до нового різновиду уваги» [264].  

За Маклуеном, стрибок у розвитку однієї технології дав змогу активно 

розвиватися тим типам сприйняття і мислення, які були цією технологією 

запропоновані: це раціональне, лінійне мислення, міркування, відчуження від 

природного, перехід у візуальнораціональний світ. Тільки невербалізована 

думка стає правдою, — світ інших почуттів розглядається як ілюзорний, за 

винятком раціональних думок, які були в ньому побачені або почуті. Для 

нової людини візуальність первинна в організації думки та дії. Філософ пише, 

що люди, які приймають на себе перший удар нової технології (алфавіту або 

радіо), сильніше реагують на неї, оскільки співвідношення між почуттями, які 

змінюються в результаті технологічного розширення можливостей очей або 

вух, поміщають людину в новий світ, який утворює нову схему взаємодії між 

усіма почуттями [23, 34]. 

Теоретичні засади В. Флюссера ґрунтуються на твердженні, що 

зображення виступають у ролі медіатора між світом та людиною, тому вони 

беруть на себе зобов’язання зробити світ уявленим. У його концепції історія 

людства це не що інше, як поступальний рух процесів відчуження за 

допомогою чергування візуального та вербального ставлення до світу. 

Замінивши традиційні образи, тексти домінували в культурі аж до 

перевантаження в XIX ст., коли в світі з’явилися технологічні образи. 

«Технологічний образ — це образ, створений апаратом. З точки зору історії 
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традиційні образи передують текстам на десятки тисяч років, а технічні образи 

з’являються слідом за розвиненими текстами… Світ відбиває сонячні і будь

які інші промені, які фіксуються за допомогою оптичних, хімічних та 

механічних пристроїв на чутливій поверхні і в результаті породжують технічні 

образи» [265].  

Із часу впровадження перших систем поширення телевізійного контенту 

розвивалися технології трансляції відеосигналу і змінювалася технічна база. 

Монохромне зображення замінилося повноколірним, а сучасні безпровідні 

пристрої передачі даних дають змогу дивитися відео просто на вулиці чи в 

дорозі.  

Такі технології були передбачені на початку XX ст. У статті «Бездротове 

майбутнє» Н. Тесла зазначав, що недорогі інструменти, за розмірами не 

більше ніж годинник, дають змогу його власникові на воді і суші слухати 

музику, пісні, промови політиків, учених, проповіді священиків, які 

транслюватимуться на тисячі кілометрів. Таким же чином будьяке 

зображення, символ, малюнок, текст будуть передаватися з одного місця в 

інше. Однак, кульмінацією стане функціонування бездротової передачі енергії 

[266]. 

Упродовж довгого часу аналоговий спосіб мовлення був єдиною 

технологією, яка уможливила приймати теле  та радіоканали. Але він фізично 

і технічно не міг покрити великий регіон через слабку проникну здатність 

метрових та дециметрових радіохвиль. Тому віддалені від телевізійного 

передавального або ретранслюючого центру населені пункти отримували 

незадовільний сигнал.  

Наприклад, Київська телевежа, з її висотою і потужністю, може 

передавати якісний сигнал лише на відстань до 90 км. Причому безпосередньо 

під нею знаходиться «мертва зона» — там неможливо приймати телевізійний 

сигнал [267]. Частково позитивний вплив на цю ситуацію мали антени з 

вмонтованим підсилювачем. Їхнє завдання полягало не тільки у прийомі хвиль 
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і транспортуванні до радіо чи телеприймача, а й у зборі, концентрації сигналу 

на електронній платі і його підсиленні. 

Кабельне телебачення з’явилося фактично одночасно в США та Канаді як 

додатковий канал поширення аналогового мовлення. Воно має свою 

специфіку. Його використовували в першу чергу в тих регіонах, куди не 

досягали хвилі телестанцій.  

Одним із перших, хто використав кабель як провідник телевізійного 

сигналу, був Дж. Уолсон, продавець телевізорів у штаті Пенсильванія (США) 

у 1947 р. Для успішного продажу товару потрібно було демонструвати гарну 

картинку на екрані, але гірська місцевість цього штату заважала якісному 

прийому. Тому він вирішив побудувати на найвищій горі телевежу, а до міста 

сигнал підвести по кабелю [268]. Це започаткувало еру кабельного 

телебачення. Хоча ранні системи передавали лише сім каналів, сучасне 

обладнання практично не обмежує їх у кількості.  

У США «кабель» охоплює нині практично всю територію. Серед його 

можливостей слід відзначити відсутність реклами, адже телебачення існує за 

рахунок передплати. Подруге, воно диверсифіковане, глядач може обирати 

програми відповідно до своїх інтересів. Є канали, які спеціалізуються на 

цілодобовому показі контенту певної тематики: кінофільми, спорт, 

розважальні програми, погода [47, 79].  

Все ж сучасна американська аудиторія вже втрачає інтерес до такого 

телебачення — так показало дослідження 2016 р. [269].  

В Україні ситуація дещо інша — кількість передплатників телебачення по 

кабелю навпаки зростає [270]. 

Переваги супутникового телебачення полягає у використанні штучних 

супутників Землі як ретрансляторів сигналу, що практично означає покриття 

великої площі по всьому світу.  

Сучасні комунікаційні супутники, яких на земній орбіті зараз налічується 

близько 2000 шт., можуть передавати не тільки телевізійні канали в цифровій 
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якості, а й радіо та інтернет [271]. Для використання такого виду мовлення 

потрібно придбати та налаштувати спеціальне обладнання (параболічна 

антена, ресівер), що самостійно зробити звичайний глядач не зможе. До того 

ж, погодні умови, якто дощ чи сніг, дуже часто заважають якісному прийому 

супутникового сигналу.  

До слова, телеканал «СТБ» першим в Україні розбудував власну систему 

супутникової роздачі сигналу. Він розпочинав свою діяльність в умовах, коли 

вся державна радіорелейна мережа, через яку розповсюджуються телесигнали, 

вже була розподілена мiж загальнонаціональними каналами.  

З початку 1990х рр. цифрове телебачення поступово стає на заміну 

аналоговій технології [272]. У світі є декілька стандартів, що мають певну 

специфіку і особливості функціонування:  

– Північна Америка — ATSC (Advanced Television Systems Committee) 

– Південна Америка — ISDBT (Integrated Service Digital Broadcasting — 

Terrestrial) 

– Китай — DTMB (Digital Terrestrial Multimedia Broadcast) 

– у більшості країн світу — DVBT, DVBT2 (Digital Video Broadcasting 

Terrestrial). 

Головна перевага цифрового мовлення — передача в одному пакеті 

(мультиплексі або MX) певної кількості телевізійних і радіо каналів. Так, в 

Україні система DVBT2 складається із 4 МХ, а в одному із них 

транспортується до 8 телеканалів у стандартній якості SD. Якщо ж 

транслювати в HD, то оптимальна кількість не повинна перевищувати 46.  

Європейські країни почали переходити на цифру з 2006 р. [273], а США 

зробило це в 2009 р [274]. В Україні цифрове наземне телебачення почало 

працювати у 2009 р., мало 28 загальнонаціональних телеканалів та 25 

обласних (плюс в кожній області по 3 місцевих чи регіональних).  

Таке телебачення — це не тільки відео високої роздільної здатності 

(HD 720p, FullHD 1080p), а й архів телепередач, субтитри, перемикання мов 
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тощо. До того ж, для оптимального досягнення аудиторії цифрові 

транслятори, порівняно з аналоговим, потребують менше потужності й значно 

ширше дають змогу використовувати спектр радіочастот [55, 31].  

Потенційно вразливе місце цифрового телебачення — це те, що воно 

цифрове (як не парадоксально це звучить). Перш ніж зрозуміти, як картинка, 

отримана об’єктивом смартфона або відеокамери, стає цифровим файлом на 

комп’ютері, потрібно розуміти, як працює комп’ютер. Незважаючи на те, які 

складні розрахунки він здійснює, алгоритм у нього завжди однотипний, навіть 

примітивний: так або ні, робити або не робити. На рівні мікросхеми цей 

дуалізм виражається в наявності або відсутності електричного сигналу. «Ні» у 

комп’ютерній мові замінює цифра 0, «так» — 1. Власне тому ця інформація і 

називається цифровою. Будьякий контент, створений цифровими пристроями 

— це безкінечний набір нулів та одиниць. 

Оскільки сигнал цифрового телебачення передається у формі 

електромагнітних хвиль [98], існує ризик неякісного прийому. У випадку із 

аналоговою технологією це означає, що сигнал матиме завади у формі шуму 

та накладання на зображення хаотичних рухливих цяток  — чим гірший 

прийом, тим гірші звук/картинка. Та все ж, якщо хвилі досягають, то радіо 

звучить, а телеканал видно.  

 

 

 

Рис. 3. Порівняння телевізійної картинки зі слабким сигналом. 
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Цифрове мовлення — це все ті ж нулі та одиниці. Тому у зоні слабкого 

або середнього сигналу спостерігаємо на телевізорі статичну, розкладену на 

пікселі картинку. Іншими словами, зображення або є, або його немає. 

Усе ж перелічені нами технології та системи телебачення не зовсім 

відповідають запитам сучасного глядача. У США та Канаді онлайнове 

телебачення (відеохостинги, телебачення в соціальних мережах, інші мережеві 

відеосервіси) популярніше за інші різновиди.  

Наприклад, 85% американської аудиторії у віці від 13 до 24 років надають 

перевагу відео в YouTube, 66% — в NetFlix. Лише третім пунктом іде 

кабельне/супутникове ТБ — 62% [190].  

Сучасне світове телебачення пропонує велику кількість телеканалів та 

трансляцій і глядачам часто не вистачає інформації про них усих. З одного 

боку, їх велика кількість розширює вибір, але в той же час довгі списки 

каналів створюють проблеми пошуку. Наявність у телевізорі сервісу EPG не 

завжди надає якісну і вчасну інформацію у порівнянні із онлайновими 

пошуковими системами. 

Традиційні системи поширення сигналу і доставки телепрограм будуть 

змінюватися по мірі появи нових технологій, які розвиватимуть нові способи 

прийому контенту. У зв’язку із цим, зростання системи постачання програм за 

запитом може витіснити традиційні телевізійні канали [95]. 

У кінці другого тисячоліття у списку вже існуючих технологій передачі 

телевізійного сигналу — аналогової та цифрової (кабельної, супутникової) — 

з’явилася нова, онлайнова. Оксфордський словник визначає термін «онлайн» 

як «керована комп’ютером або підключена до нього діяльність чи служба, яка 

доступна виключно в інтернеті» [275]. 

Необхідно зазначити, що в сучасних реаліях цей термін слід розуміти 

ширше. Для онлайнової діяльності стаціонарний комп’ютер уже не є 

посередницькою ланкою. Онлайнтрансляція з місця події за допомогою 

смартфона може бути переглянута на іншому мобільному пристрої; онлайн
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конференція з використанням технології відеотелефонії теж не передбачає 

підключення до комп’ютера. 

Часто відбувається переосмислення — у соціальних мережах бути «в 

онлайні» — у першу чергу, бути доступним у режимі реального часу, 

залишатися на зв’язку, а вже глибше, на технічному рівні, цей термін 

пов’язується зі всесвітньою павутиною. Тож «онлайновий» означає доступний 

в інтернеті.  

Автор цієї дисертації вважає, що телебачення на основі онлайнових 

технологій — це система передачі аудіовізуального сигналу через інтернет. У 

ширшому значенні, онлайнтелебачення — це система передачі 

аудіовізуального сигналу через інтернет. У найширшому значенні, онлайн

телебачення — це телевізійна галузь, у якій відбуваються процеси створення, 

редагування, передачі та прийому цифрового контенту у всесвітній павутині 

на базі сучасного апаратнопрограмного та мережевого забезпечення [276]. 

Загалом, онлайнтехнології передачі інформації існують у формі 

апаратнопрограмного забезпечення (АПЗ). У свою чергу АПЗ функціонує у 

мережах, які можна поділити на два основні типи: 

– Дворангова мережа (клієнт–серверна). У цьому процесі сервер (англ. 

server, to serve – служити) виконує функцію центрального вузла, до якого 

звертається певна кількість користувачів, а він обслуговує їхні запити, 

надаючи доступ до певних ресурсів або послуг [277]. Ключовий недолік такої 

мережі полягають у тому, що при несправності сервера зникає доступ до його 

ресурсів. У той час як в одноранговій мережі відсутність сервера практично ні 

на що не впливає. 

– Однорангова мережа (пірінгова) заснована на рівноправності — в ній і 

клієнт і сервер мають однакові права і одночасно є користувачами. Такі 

мережі, при об’єднанні, створюють пірінгову систему колективного обміну 

файлами P2P (англ.  peertopeer – рівний до рівного) [278]. 
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Рис. 4. Порівняння архітектур двох типів мереж. 

У межах цих двох мереж функціонує багато комунікаційних протоколів 

— наборів правил передачі інформації. Нас цікавлять саме ті протоколи, на 

основі яких створене ПЗ для зручного транспортування і обміну 

аудіовізуальним контентом. 

1. Протокол HTTP. 

HTTP (HyperText Transfer Protocol) працює на основі дворангових мереж 

за схемою «запитвідповідь». Він створений британськими вченими як основа 

для передачі інформації у всесвітній павутині (World Wide Web). Протокол 

розроблений для функціонування і підтримки гіпертекстових документів (веб

сторінок). Для перегляду вебдокументів створені спеціальні програми — веб

оглядачі або браузери (Internet Explorer, Google Chrome, Mozilla Firefox, Opera, 

Safari, Maxthon). У свою чергу, сукупність взаємопов’язаних між собою веб

сторінок називається вебсайтом. 

Сайти мають багато функцій (вебхостинг, сайтфорум, сайт спільноти, 

блог, поштовий сайт, ігровий сайт, wikiсайт тощо) і поділяються на різновиди 

(персональний, комерційний, урядовий тощо). Будьякий вебсайт може 

містити: a) текстову і мультимедійну інформацію; б) гіперпосилання на файли 
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і інші сайти. Розгляньмо сайти–відехостинги, які спеціалізуються на 

відеосервісах.  

YouTube. Відеохостинг YouTube — це один із сайтів всесвітньої 

павутини, який пропонує онлайновий мультимедійний контент. За своєю 

відвідуваністю і кількістю трафіку є другим найпопулярнішим у світі сайтом 

після пошукового Google [279]. На початок 2017 р. користувачі всього світу 

щоденно переглядають на ньому більше мільярда годин відеоматеріалів, хоча 

ще у 2013 р. це число було у 10 разів меншим. Для розуміння цієї цифри: щоб 

передивитися це відео одній людині знадобилося б 100 тис. років [180]. 

Популярність і водночас перевага цього відео сервісу полягає у тому, що 

глядачі можуть не тільки переглядати там відеоматеріали (кліпи, фільми, 

серіали, випуски новин тощо) завдяки інтегрованому вебпрогравачу і 

ділитися власними відеозаписами, а й дивитися прямий ефір телеканалів і 

показувати себе наживо всьому світу (для цього достатньо створити нову 

«Пряму трансляцію» в меню облікового запису і поділитися посиланням на 

неї). Використання незначної кількості мультимедійних пристроїв, 

комп’ютера та інтернету дає змогу кожному потенційному мовцю створити 

своє власне інтернетшоу і транслювати його у мережі [280]. 

У попередньому підрозділі йшлося про відеоподкасти і їхню 

маркетингову функцію. Завдяки сервісам YouTube в інтернеті 

популяризувалася така його форма як буктрейлер. Це коротка 

відеопрезентація або анонс книги. Поруч із традиційними засобами промоції, 

відеоролик захопливий і сучасний засіб, який створює повноцінну 

мультимедійну рекламу. 

Загальний формат книжкового трейлеру передбачає декілька відеосцен із 

ключових, інтригуючих моментів книги, але при цьому не має містити так 

званих спойлерів — розкриття сюжету. Спрощений варіант може виглядати як 

фото рядом (слайд шоу) під музичний супровід з короткою анотацією книги. 
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Показовими прикладами можна вважати буктрейлери відомих 

особистостей світу — А. Шварценеггер презентував на своєму YouTubeканалі 

книгу свого життя «Total Recall: My Unbelievably True Life Story», при цьому 

особисто був присутній у кадрі. Режисер і художник вирішили використати у 

хронологічному порядку кадри з його життя і найвідоміших кінострічок на 

задньому фоні самого Арнольда. У кінці ролика, відповідно до формату 

буктрейлера, з’являться обкладинка книги. 

Загальний принцип функціонування відеохостингів, окрім зберігання та 

відтворення файлів, полягає у генеруванні завантаженого відеофайлу: 

а) у різні формати (H.264, WebM); 

б) з різною якістю (роздільність, бітрейт); 

в) з різним числом кадрів за секудну (fps). 

Спрощена схема роботи будьякого відеохостинга зображена на Рис. 5.: 

 

Рис. 5. Принципова схема роботи відеохостингів. 

 

Конвертація відеофайлів відбувається завдяки кодекам — спеціальному 

програмному забезпеченню, яке стискає/розпаковує цифрові потоки. Після 

процесу кодування контент доступний для користувача з різною роздільною 

здатністю, залежно від технічних можливостей пристрою, на якому буде 

відтворений контент. Для ефективної і швидкої передачі відео по інтернету, 
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більшість кодеків для отримання оптимального розміру контенту 

використовують lossyметод (стиснення з втратами) [281, 618].  

YouTube для перегляду пропонує формати H.264 і WebM з такими 

режимами: 360p, 480p, 720p, 1080p, 1440p, 2160p з частотами кадрів від 24 до 

60 fps. (Див. Рис. 6). Відтворення готового відео відбувається безпосередньо 

на вебсайті YouTube за допомогою влаштованого у веббраузер HTML5

програвача [282]. Технологією онлайнмовлення користуються майже всі 

українські телерадіоканали — вони дублюють прямий ефір і розміщують 

програми у записі на відеохостингу. Завдяки спеціальному коду вставки, який 

міститься під кожним відео, можна інтегрувати відеоматеріали з YouTube на 

сайт чи сторінку в соціальній мережі. Таким чином маємо основні алгоритми 

веб-телебачення. 

 

Рис. 6. Варіанти відтворення відео на YouTube з різною якістю 

зображення. 

 

2. Протокол BitTorrent. 

До однорангових мереж відноситься BitTorrent — найпопулярніший 

протокол обміну файлами, який є базовим для багатьох платформ і 

орієнтований на роботу з великими файлами (в основному це аудіо та відео). В 

2001 р. запущений перший програмний клієнт або пір (англ. peer – 
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рівноправний учасник) «BitTorrent» з графічним інтерфейсом і функціями 

керування файлами [283], [284]. 

 Замість завантаження файлу з одного сервера (як це відбувається у 

мережі «клієнтсервер»), новий протокол дав змогу користувачам 

приєднуватися до «рою» (всіх пірів, які беруть участь в роздачі) для 

одночасного процесу файлообміну. Навіть домашній комп’ютер міг 

виконувати функцію сервера і ефективно розподіляти файли для розсилки. 

Особливість системи BitTorrent полягає в сегментуванні файлів. 

Приміром, файл обсягом 2ГБ, може бути розбитий на 100 частинок по 20МБ. 

Зазвичай, їх завантаження відбувається непослідовно, тому вони 

перебудовуються в правильний порядок завдяки клієнту «BitTorrent»; він же 

шукає потрібні сегменти в інших користувачів. Вся інформація про потрібний 

файл знаходиться у документі з розширенням .torrent,— їх розміщують на 

спеціальних інтернеттолоках (найпопулярніший винятково українськомовний 

ресурс — toloka.to). Коли учасник приєднується до роздачі, він стає лічером 

(англ. leech – п’явка), а коли отримує всі частини файлу — автоматично 

перетворюється у сідера (англ. seeder – сіяч), тобто у повноцінне джерело для 

інших. Чим більше частинок файлів доступно одночасно, тим більша 

швидкість прийому.  

Через природу такого підходу, процес завантаження будьякого файлу 

може бути зупинений і в будьякий час відновлений без втрати раніше 

отриманих даних. Власне, тому BitTorrent особливо зручний при передачі 

значного обсягу відеоматеріалів і ефективний при трансляції потокового відео, 

для якого швидкість відіграє важливу роль.  

На базі цього протоколу розроблені програмні застосунки та платформи, 

які пропонують кінцевому клієнту (глядачу) мультимедійний контент. 

Розгляньмо основні із них: 

1) Програмний рушій ACE Stream заснований на базі пірінгових (P2P) 

мереж та протоколу BitTorrent і має таку специфіку роботи: 
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– може виступати і в ролі клієнта, і в ролі сервера, тобто одночасно бути 

і споживачем і джерелом трансляції. У такому разі і проявляються елементи 

BitTorrent. За допомогою ACE Stream можна створювати персональні канали з 

прямою трансляцією через P2Pмережі і розміщувати вебпрогравач із відео на 

сторінках у соціальних мережах, форумах, блогах тощо;  

– використовує власний вебплагін як альтернативу стандартному Flash

програвачу, який має деякі недоліки (зокрема, здійснює велике навантаження 

на центральний процесор комп’ютера/смартфона, що уповільнює роботу 

браузера); 

– мультимедійний програвач Ace Player HD для операційних систем (в 

тому числі для Windows і Android) використовує технологію послідовного 

завантаження (псевдостримінг). Це означає, що глядач може почати перегляд 

відео за запитом ще до того, як він буде повністю завантажений. У цьому 

випадку, основна відмінність від liveпередачі полягає у тому, що дані 

зберігаються на пристрої користувача у буферній зоні. Як тільки на ньому 

буде доступний достатній обсяг даних, починається програвання медіафайлу; 

– додаток до браузерів TS Magic Player має функцію програвання аудіо і 

відеоконтенту на будьяких сайтах, де містяться посилання на торентфайли, 

без необхідності їх завантаження. Це розширення зручне тим, що будьякий 

торентфорум, фактично перетворюється на відеопортал. За технічними 

показниками, технологія кодування ACE Stream дає змогу дивитися відео з 

аудіовізуальним рівнем якості в 10 разів вище роликів на YouTube 

(представлених у форматі 1080p) і у багато разів перевершує 

програвання/трансляції всіх інших існуючих сервісів відео за запитом [285]. 
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Рис. 7. Відтворення відео за допомогою додатку до браузера TS Magic 

Player. 

 

2) Popcorn Time — мультимедійний сервіс, який пропонує глядачу 

величезну базу відеоматеріалів за запитом. Додаток вперше з’явився 2014 р. і 

відразу отримав схвальні відгуки серед користувачів [286]. Зручний інтерфейс 

дає змогу шукати відео, мультфільми, серіали за жанрами, популярністю, 

роком випуску, рейтингом, датою додавання. Під час запуску відеофайлу, 

програма починає шукати серед усіх користувачів (сідів) світу потрібні 

частинки завдяки протоколу BitTorrent. Коли даних стає достатньо, 

розпочинається програвання. Водночас завантажений контент є доступним 

для інших, аж поки інформація про фільм не буде видалена, що зазвичай 

відбувається автоматично при закритті програми. 

3) Babelgum. Безкоштовний пірінговий онлайнсервіс VoD, запущений 

італійськими розробниками у березні 2007 р., а уже у червні мав більше 100 

тис. користувачів [287]. Сайт спочатку пропонував 5 каналів — Фільми, 
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Музика, Комедії, Метрополіс, Наша Земля, пізніше був доступний контент 

медіакомпаній: Associated Press, National Geographic, BBC, PBS, 3DD, Shine 

Limited, IMG, EMI, Sony BMG, Funny or Die, Off The Fence тощо. Babelgum 

став першим у Європі інтернетпорталом, який організував музичні та 

фільмові онлайнфестивалі [288], [289]. Будьхто мав змогу викласти на сайт 

свої роботи, а користувачі могли оцінювати в онлайні (високий рівень 

інтерактивності) — таким чином обиралися найкращі автори. В 2009 р. за 

результатами конкурсу «Babelgum Metropolis Art Prize» визначився 

переможець К. Колман із США, роботу якого показували у НьюЙорку на 

Таймссквер [290], [291]. Такими чином міланський інтернетпроект Babelgum 

об’єднав багатьох мистецьких людей у всьому світі. 

4) TorrentTV. Популярна у східній Європі платформа торрент

телебачення, яка працює за класичною схемою P2P. Liveтелебачення можна 

дивитися як на вебсайті, так і на комп’ютерах і androidпристроях за 

допомогою додатків. Канали поділені на 13 категорій, з них 48 телеканалів в 

якості FullHD. Відеоархів дає змогу передивлятися пропущені програми за 

останній місяць. 

Ефективність пірінгової технології підтвердилася відразу після 

практичних випробувань, а сьогодні результат її застосування — це торент-

телебачення, яке використовується переважною більшістю комерційних 

компаній таких як інтернетпровайдери та інші постачальники відео контенту. 

3. Протокол IP.  

IP (Internet Protocol) базується на дворангових типах мереж. Його 

завдання полягає у доставці поділеної на пакети інформації між локальними 

мережами. Протокол встановлює правила маршрутизації, за якими у заголовок 

програми вносяться адреси місць призначень та визначаються оптимальні 

напрямки руху для досягнення кінцевого пункту. На основі цього протоколу 

працюють такі відеоплатформи як IPTV та Skype. 
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1) IPTV.Технологія онлайнтелебачення (англ. Internet Protocol Television), 

заснована на тому ж самому принципі, що і IP — забезпечувати доставку 

цифрового сигналу по захищеній мережі із одного вузла в інший. Уся 

інфраструктура IPTV належить інтернетпровайдеру, через це доступ до 

телеканалів мають лише його передплатники. Різниця між IP  та торент

телебаченням полягає у посередництві: у пірінгових колах учасники діляться 

відеотрансляцією один з одним, система IP передбачає одностороннє 

постачання контенту за маршрутом «серверклієнт». 

Перша передача мультимедійного контенту шляхом інтернетпротоколу 

була здійснена в 1995 р. Власне, це зробили програмісти, які і створили саму 

комунікаційну систему під назвою IP [96]. На основі утиліти «Precept» було 

протестовано транспортування мультимедійних файлів з різними бітрейтами 

— протокол успішно передавав відео від найнижчої якості до dvdформату. 

1999 року англійський оператор зв’язку після довгих випробувань запускають 

Цифрове Інтерактивне Телебачення із послугою «Відео за запитом» (Videoon

Demand). Це був перший запуск VoD у світі з використанням протоколу IP 

[293], [294]. 

Сучасні оператори  IPTV пропонують клієнтові такі послуги: 

– доступ до великої кількості телеканалів світу; 

– можливість зберігати ефір телеканалів у відео архіві, хоча ця функція 

потребує фізичних дисків для зберігання інформації; 

– доступ до бази фільмів для зручного перегляду їх відразу на телевізорі 

(відео за запитом); 

–  EPG (електронний телегід, electronic program guide); 

– функція «завантажуй і програвай» або D+P, що працює на основі 

технології прогресивного завантаження. 

Американські ІТспеціалісти у своїй роботі, присвяченій IPтелебаченню 

(2007 р.) прогнозували, що через декілька років IPTV буде доступним на 

смартфонах [97]. Сьогодні підключення до IPTV не передбачає придбання і 
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використання додаткових пристроїв, а сам процес доставки контенту 

спрощений до мінімуму. Провайдер постачає своєму клієнтові плейлист — 

список адрес і серверів, які роздають потокове відео. Плейлист може 

подаватися: 

а) автоматично по інтернеткабелю (для телевізорів);  

б) у вигляді електронного файлу (для використання на інших пристроях 

— смартфонах, комп’ютерах, планшетах). 

2) Skype. Додаток Skype — один із найпопулярніших засобів 

відеотелефонії, що використовує систему доставки мультимедійного контенту 

через IP за методологією VoIP (Voice over Internet Protocol). Skype 

розроблений і вперше показаний світу 2003 року скандинавськими 

винахідникам [295, 5]. Через два роки «Skype Technologies» був куплений 

найбільшою торгівельною корпорацією світу EBay [296], а в 2011 р. проданий  

гіганту Microsoft [297]. У 2013 р. стала доступна версія для спілкування з 

мобільних пристроїв у HD якості [298], а сьогодні кількість завантажень 

мобільної версії перевищило 1 млрд [299]. 

Skype базується на бізнес моделі Freemium (англ. free – вільний, premium 

– вища якість), тобто сама програма безкоштовна, але додаткова плата 

розширить її можливості. Спочатку вона була задумана як  безкоштовна 

система обміну текстовими повідомленнями і голосовими дзвінками по схемі 

«комп’ютер–комп’ютер» або «комп’ютер–телефон», використовуючи 

аудіокодеки для стиснення звукового потоку.  

Сьогодні безкоштовна версія Skype: 

– підтримує голосову конференцію із одночасними 25ма учасниками і 

відеоконференцію з 25ма співрозмовниками на одному екрані; 

– забезпечує передачу текстових повідомлень (чат) і передачу файлів; 

– дає змогу створювати і відправляти відео повідомлення; 

– надає можливість замість зображення з вебкамери показувати 

демонстрацію з дисплею (з екрану монітора). 
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Із розширеною версією «Skype for Business» можна: 

– здійснювати та приймати дзвінки на комп’ютер зі стаціонарних і 

мобільних телефонів по всьому світу; 

– транслювати зображення із конкретних програм або вікон (це дуже 

зручно, наприклад, для показу презентацій — вона відображається у на екрані 

співрозмовників на весь екран); 

– бачити і працювати в одних і тих же документах (додавати текст, 

малюнки, графічні помітки тощо) усім учасникам відеоконференції 

одночасно; 

– спільно користуватися інтерактивною дошкою на основі цих 

документів. 

Онлайнтехнологія відеодзвінків по Skype є сучасним інструментом не 

тільки для особистого спілкування, а й дуже ефективним засобом для ЗМІ при 

інтерв’юванні, репортажах і трансляціях із місць подій. Особливо 

затребуваний Skype для різноманітних сфер бізнесу, адже відео конференції і 

показ презентацій PowerPoint допомагають веденню справ [300]. 

Найвідоміші медіа компанії такі як BBC користуються відеодзвінками. 

Часто — під час випуску новин.  

Наприклад, прессекретар Білого Дому у Вашингтоні пообіцяв проводити 

Q&A–сесії (питаннявідповіді) через Skype із акредитованими журналістами, 

які знаходяться далеко від столиці [301]. 

Сучасне світове телебачення в інтернеті пропонує аудиторії багато 

варіантів і способів перегляду вебконтенту. Різноманітність мережевих 

технологій забезпечує базу для функціонування таких видів онлайнового 

телебачення в Україні як веб-телебачення, торент-телебачення та IP-

телебачення (див. Рис.8). 
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Рис. 8. Різновиди онлайнового телебачення. 

 

Трансляцію будьякого телеканалу можна переглядати як через засоби 

вебоглядача, так і через окремі програмні застосунки. Це означає, що 

інформаційнокомунікаційні технології зараз знаходяться на тому рівні, коли 

телебачення доступне на будьяких мобільних пристроях, телевізорах зі Smart

TV та комп’ютерах. Відповідно значно збільшується аудиторія і канали для 

комунікації з нею, покращувати якість контенту і надавати широкий спектр 

послуг споживачам інформації, що було недоступно в епоху аналогового 

телебачення. 

Всесвітня павутина є фактично єдиним оптимальним засобом для 

реалізації будьяких творчих задумів. Доступність, глобальність та 

незалежність ресурсів WWW дає змогу використовувати широку палітру 

мережевих технологій: від конкурсів музичних виконавців на радіостанціях до 

інтернеттелефестивалів. Відеоматеріали сфери кінодокументалістики чи 
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журналістських розслідувань, завдяки всеосяжності інтернету, часто 

викликають резонанс у суспільстві. 

Приміром,  відомий документальний фільмрозслідування «Дух часу» 

(англ. Zeitgeist: The Movie) був показаний лише в інтернеті. Прем’єра 

відбулася у 2007 р. на офіційному сайті ZeitgeistMovie.com. Водночас, відео 

було доступне на колишньому відеохостингах Google Video (теперYouTube), 

YouTube, Vimeo та у системі BitTorrent.  

За короткий час набрав декілька десятків млн. переглядів [302]. Через рік 

фільм отримав нагороду щорічного кінофестивалю «Артівіст». Головний 

стрижень фільму — група міжнародних банкірів маніпулює ЗМІ та світовою 

грошовою системою з метою забезпечення підготовки єдиного «нового 

світового порядку». Друга частина фільму, за словами режисера П. Джозефа, 

намагається виявити справжні причини поширення корупції і пропонує 

рішення цієї проблеми.  

Іншим прикладом є документальна стрічка «Дім: побачення з планетою», 

знята на основі матеріалів паризького фотографа Яна АртюсаБертрана, 

вважається першим кінофільмом, показ якого одночасно відбувався і в 

кінотеатрах, і в інтернеті. В мережі він був доступний у вільному доступі, а 

після завантаження на YouTube його переглянуло 400 тис. глядачів за 

короткий період часу [303].  

Появі фільму передували 15 років роботи, за які було зроблено 500 тис. 

фотографій. Фільм розповідає про екологічну катастрофу, яка загрожує 

планеті та про інші глобальні проблеми людства і майже повністю складається 

з демонстрації різноманітних місць Землі з висоти пташиного польоту.  
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2.3. Українське мережеве телебачення у соціальних мережах та на 

відеохостингах 

 

Розвиток комп’ютерних технологій та розробки у сфері пристроїв, що 

записують, зробили можливим зберігання гігантського обсягу відеоінформації 

і, як результат, з’являється реальна можливість користуватися відеоархівом 

будьякого українського телеканалу. Виробник на сучасному етапі розвитку 

забезпечує аудиторію не тільки традиційними джерелами отримання 

телепродукту (аналогове, кабельне, супутникове, цифрове телебачення), а й 

іншими альтернативними шляхами. Для цього використовуються всі 

можливості онлайнового телебачення. 

Сучасна українська телеаудиторія фактично привчена до такого 

інформаційного середовища, в якому дата і час показу не відіграють жодної 

ролі і не гарантують мовнику своєчасний перегляд, окрім випадків із 

прем’єрними показами та, звісно, live–трансляціями. Фіксація та 

розповсюдження відеоконтенту в соціальних мережах, фангрупах, форумах 

пояснює комунікативну цінність українського онлайнового телебачення. Якщо 

глядач не зміг подивитися телепрограму в ефірному форматі, то на сайті 

телеканалу або ж в інтернетспільноті можна обрати дату/час передачі, яка 

вже була показана, і переглянути її знову.  

Відповідно, вже на цьому етапі нами поділено форму подачі 

відеоконтенту як на два типи: ефір наживо та відео за запитом [195]. У свою 

чергу, відео за запитом можна розділити на: а) відео на сайтах телекомпаній, 

б) відео на спеціалізованих хостингах та в) відео у соціальних мережах. 

Останні два вебресурси об’єднує те, що тут глядач може створити власний 

обліковий запис, викласти відеоролики, поділитися ними з друзями і зробити 

свої матеріали глобально доступними. Все ж, якщо на відеохостингах веб

контент можна переглядати без реєстрації, то у більшості соціальних мереж 

якразтаки вона необхідна — виходить, вони більш закриті.  
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Насамперед, важливо дослідити сутність та визначити концептуальні 

засади функціонування всесвітньої павутини, оскільки можливість 

інтерактивної взаємодії учасників нерозривно пов’язано із розвитком 

інтернеттехнологій.  

Еволюцію WWW розглядають у контексті трьох концепцій: Web 1.0, 

Web 2.0 та Web 3.0.  

Перша версія була початковою формою Вебу, в якій контент 

розміщувався в основному підприємствами та компаніями (точніше, певними 

особами через персональні вебсторінки): вміст сайтів мав статичну природу і 

був доступний лише у режимі читання (readonly).  

Загалом, призначення всесвітньої павутини, за словами її творця, 

полягало у сприянні серйозній співпраці, зокрема у розміщенні наукових 

статей [304, 375]. Провідна ідея полягала у публікації контенту для 

відвідувачів та споживачів. Таким чином, корпорації використовували 

інтернетплатформу виключно для торгівлі, а клієнти бачили інтернет як 

інструмент пошуку товарів для придбання їх в онлайні.  

Іншими програмнотехнологічними аспектами, які характеризували Web 

1.0, були «легкі» веббраузери та повільний доступ до мережі [305].  

Розробки програмного забезпечення для перегляду вебресурсів почалися 

ще в 1990 р. Найперший масовий8 інтернетоглядач, адаптований для 

операційної системи Windows, під назвою Mosaic став доступний для 

завантаження у листопаді 1993 р. [306]. М. Андріссен та Е. Байна створили 

браузер, який мав графічний користувацький інтерфейс з підтримкою 

мультимедійних засобів відображення та багатьох мережевих технологій.  

Водночас Т. БернерсЛі мав фундаментальні зауваження щодо Mosaic. 

Його критика полягала у тому що, розробники фокусувалися на візуальних 

прикрасах на зразок мультимедіа чи декоративних шрифтів та ігнорували 
                                                
8 Першим веббраузером для Windows був Cello (червень 1993 – березень 1994), але 

його робота була не стабільною і мала багато недоліків — через це він не був 

популярним. 



107 
 

 
 

абсолютно необхідний для браузера інструментарій: засоби редагування, які б 

давали користувачам можливість взаємодіяти з контентом на вебсторінці та 

доповнювати його. Акцент на візуалізації, а не на інструментах редагування, 

сприяв перетворенню всесвітньої мережі на публікаційну платформу для 

власників серверів, а не на місце для співпраці та спільної творчості [304, 376]. 

Епоху інтернету можна розділити на два етапи: до появи Mosaic та після 

неї. Поєднання вебпротоколів БернерсаЛі, що забезпечило підключення і 

браузер М. Андріссена, який запропонував зрозумілий інтерфейс, виявилося 

«вибуховим». За двадцять чотири місяці всесвітня павутина пройшла шлях від 

невідомої в широких масах технології до всюдисущного явища [307]. 

«Браузерні війни» були визначальною характеристикою ери Web 1.0. Цей 

термін використовується для позначення суперництва та боротьби за 

панування на ринку браузерів. Netscape Navigator (колишній Mosaic) 

користувався великою популярністю серед інтернеткористувачів і фактично 

монополізував сферу вебоглядачів. З 1993 по 1997 рр. завдяки своїй 

безкоштовності для некомерційного використання, браузер домінував у 

мережі. В 1997 р. компанія  Microsoft випускає четверту версію Internet 

Explorer (IE), що переломлює хід подій у «війні браузерів» на свою користь. У 

лютому 1999 р. Netscape Navigator безповоротно поступився IE, володіючи 

32% ринку проти 63% [308]. 

Термін «Web 2.0» увійшов у широкий ужиток після опублікування статті 

консультанта з електронного інформаційного дизайну Д. Дінуччі в 1999 р. У 

«Роздробленому майбутньому» (ориг. Fragmented future) авторка зазначила, 

що тогочасний Веб — лише зародок майбутньої версії, ключовий аспект якої 

полягатиме в інтерактивності. Нова версія даватим змогу «творчо розділяти 

вебсторінки на окремі частини, перекомбіновувати і змінювати їхній вміст, а 

також поширювати у мережі як щось нове» [309].  
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Компанія «O’Reilly Media» у 2004 р. організувала конференцію «The 

Web 2.0 Conference», на якій було представлено цей термін як нову концепцію. 

Через рік Т. О’Рейлі оприлюднив роботу, в якій окреслив головні принципи й 

засади другої версії WWW [310]. Основні ідеї статті зводяться до того, що 

кожен користувач мережі відіграє важливу роль у розвитку нової моделі 

всесвітньої павутини: 

– Будьякий сервіс автоматично покращується чим більше людей ним 

користуються. 

– Веб як платформа для програмного забезпечення, так само як і 

операційна система є платформою для застосунків.  

– Опанування колективного розуму. Мережеві ефекти, пов’язані із 

взаємодією з користувачами, є ключем до домінування на будьякому ринку в 

епоху Web 2.0. «Ми є медіа». 

– Дані як рушійна сила. Важливість контенту. 

– Довіра до користувачів як до співрозробників. 

– Відкритість при розробці (аналогія з моделлю opensource9). 

– Архітектура, яка заохочує і покладається на участь спільноти. 

– Зрозумілий інтерфейс користувача, прості моделі програмування і, як 

результат, легкі бізнесмоделі. 

– Створення застосунків більше ніж для одного пристрою. 

– Перманентний бетастатус10 програмних розробок.  

                                                
9 Open-source software — програмне забезпечення з відкритим «сирим» кодом, робота 

з яким дозволяє будьякому програмісту взяти участь у доопрацюванні програми і 

виправленні помилок, а також використовувати цей код для створення нових 

застосунків. 

10 Бета-тестування або випроба — активне використання майже готової версії 

застосунку з метою виявлення помилок в його роботі для їх подальшого усунення 

перед остаточним виходом продукту на споживацький ринок. Тестування передбачає 

залучення добровольців з числа звичайних майбутніх користувачів продукту. Рушієм 

таких бетатестерів є цікавість до нового софту. Існує також альфа-тестування, яке 

проводиться самими розробниками. 
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Німецький медіафахівець Я. Шмідт вживає термін «соціальна павутина», 

який з комунікаційносоціологічного погляду видається придатнішим за 

Веб 2.0. Автор пояснює таке тлумачення трьома позиціями: поперше, термін 

звертається до всесвітньої мережі, яка стала універсальним сервісом 

інтернету; подруге — наголошує на його базовому соціальному характері, 

який сприяє скоординованим діям між користувачами, тобто виходить за межі 

взаємодії між людиною і машиною; потретє, він не імплікує розрізнення між 

дискретними часовими фазами, що дає змогу залучити також такі аплікації, як 

Instant Messaging та дискусійні форуми, які не входять у Web 2.0, до 

соціальної павутини [311, 48]. 

Водночас, існує критика популяризації цього терміну. Винахідник 

усесвітньої мережі Т. БернерсЛі вважає його говіркою, оскільки ця концепція 

використовує технології, закладені ще у першій версії. «Web 1.0 робив все для 

об’єднання людей. А що таке Web 2.0 ніхто не може пояснити» [312].  

Все ж, багато з ідей другої версії вже траплялися у мережі задовго до 

того, як він виник. Наприклад, засоби інтернетмагазину Amazon ще в 1995 р. 

дали змогу користувачам писати рецензії на книги та інструкції для 

споживачів та викладати їх на сайті. Онлайновий аукціон eBay в 1996 р. 

запустив Форум Відгуків — систему репутації користувачів, яка фіксує 

позитивні, негативні та нейтральні відгуки продавців/покупців. Учасники eBay 

могли прокоментувати процес та результат покупки та поставити відповідну 

оцінку після закінчення угоди. 

Популярна свого часу блогплатформа LiveJournal, заснована в 1999 р., 

надавала змогу вести записи у своєму блозі, створювати групи друзів та 

спільноти за інтересами, коментувати записи інших користувачів. Користувачі 

LJ із розширеним (платним) обліковим записом могли користуватися блогом 

за допомогою мобільного телефону та проводити голосування. 
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Р. МакМанус11 вважає, що це всього лише «маркетинговий термін», до 

того ж, він тлумачить багато речей одночасно і його важко пояснити 

технічною мовою [313]. За словами Г. Банчіні 12 друга версія «не має ніякого 

значення… Весь сенс у тлумаченні будьяких речей — це мати впевненість у 

взаємозгоді людей, але люди не розуміють що таке Web 2.0» [313, 47]. 

Р.Вегесна13 зазначив, що це «просто модне слівце» [314]. 

Власне, різниця між Веб 1.0 та Веб 2.0 полягає у розвитку від 

персональних сторінок до блогів, від простої публікації матеріалів до участі в 

обговоренні, від вмісту сайту, як результату великих інвестицій — до 

інтерактивного процесу накопичення інформації, і від систем управління 

вмістом (CMS) до систем, заснованих на тегах посилань. Зазначені вище 

чинники якраз і сформували основні зміни у тенденціях, які започаткували 

епоху повального захоплення другою версією всесвітньої павутини [315]. 

Термін Web 3.0 з концептуальним наповненням інтернеттехнології було 

вперше вжито Дж. Калаканісом в 2007 р. Він визначив її як процес створення 

високоякісного контенту та послуг, які створюють обдаровані особи, 

використовуючи платформу Web 2.0 [316]. 

 В епоху Web 1.0 вміст інтернетресурсів формувала порівняно невелика 

група професіоналів, а переважна більшість пересічних громадян фігурує у 

якості читачівкористувачів; в епоху Web 2.0 у процес створення вмісту 

активно залучаються інтернеткористувачі; в епоху Web 3.0 користувачі не 

тільки генерують вміст, але і самі його сертифікують: відзначають те, що 

                                                
11 Річард МакМанус у 2003 р. заснував ресурс Read/WriteWeb (RRW), який, на його 

думку, змінює інтернет на міжнародну команду журналістів. 

12 Джина Банчіні співзасновниця платформи Ning, яка дозволяє користувачам 

створювати власні соціальні мережі. 

13 Раджу Вегесна власник Zoho Office Suite, онлайнового офісного пакету, який 

включає такі інструменти як текстовий процесор, електронні таблиці, презентації, 

база даних і т.н. 
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заслуговує на увагу їхніх однодумців, співтовариств, в яких вони складаються; 

систематизують відповідно до своїх інтересів та уподобань [317]. 

З того часу, коли на перших сайтах з’явилися зображення [318, 366], 

поступовий розвиток програмних розробок і мультимедійних засобів 

ефективно поєднав аудіовізуальні елементи з вебпростором, цим самим 

розширивши функціональність (і водночас уявлення) про всесвітню павутину. 

Комунікаційні функції всесвітньої павутини, у її версіях 2.0 та 3.0, утворили 

якісно нове поняття як соціальні мережі. Однозначно, їм передували такі 

інтерактивні форми спілкування як онлайнові чати або системи для миттєвого 

обміну текстовими повідомленнями. Все ж, ці сервіси не створили такого 

ефекту, який демонструють сьогодні соціальні мережі.  

Одним із важливих моментів у вивченні онлайнового простору є 

розуміння функціональної різниці всесвітньої павутини та інтернету на рівні 

їхньої архітектури та призначення.  

Найточніше визначення подане у книзі «Як народжувався Веб»: «WWW 

— це пошукова система для інтернету» [88, 238].  

WWW є найпопулярнішим сервісом інтернету разом з іншими, не менш 

важливими: Email (електронна пошта), FTP (система файлових архівів, що 

забезпечує зберігання та пересилання файлів будьяких типів), IRC (підтримка 

текстової переписки в режимі реального часу або чат), Telnet (управління 

віддаленими комп’ютерами), DNS (система доменних імен, яка забезпечує 

можливість використання для адресації вузлів мережі мнемонічних імен 

замість числових адрес).  

Інтернет — це глобальна мережа, яка об’єднує комп’ютери. Його часто 

називають «інформаційною супермагістраллю» або «інфобаном» (англ. 

information superhighway, infobahn) [319], що підкреслює основне призначення 

цієї мережі — інформаційний обмін у широких масштабах. 
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Інша фундаментальна відмінність полягає у тому, що у системі 

всесвітньої павутини дані генеруються людьми (вводяться користувачами 

вручну), а у системі інтернету дані генеруються машинами [320, 24]. 

Отже, всесвітня павутина візуалізує інтернет. Користувачі в усьому світі 

на глобальному і місцевому рівнях використовують інтернет, щоб 

спілкуватися, співпрацювати та взаємодіяти один з одним за допомогою 

кабельного або безпровідного підключень. Для роботи в інтернеті, учасники 

повинні використовувати програмне забезпечення під назвою «webbrowsers», 

які відображають мережеві документи (вебсторінки) у графічному вигляді. У 

свою чергу, інтернет поняття набагато ширше ніж Веб. У ньому функціонують 

мільйони спеціальних файлів, які не можуть бути представлені у графічному 

вигляді.  

 

 

Рис. 9. Архітектурно–функціональне порівняння інтернету та 

всесвітньої павутини. 

 

Видатні вчені Дж. Ліклайдер та Р. Тейлор, які брали участь у розробці 

принципів інтернету, ще в 1968 році зрозуміли, що його спроектовано так, аби 



113 
 

 
 

вона мала невід’ємну тенденцію до розгортання однорангових зв’язків та 

формування онлайнових спільнот. «Життя онлайнового індивіда буде 

щасливішим, оскільки люди, з якими він взаємодіє найтісніше, 

відбиратимуться передусім за подібністю захоплень та цілей, аніж за 

випадковою близькістю. Будьхто, хто зможе дозволити собі консоль, матиме 

безліч можливостей знайти своє покликання, бо йому буде відкритий увесь 

світ інформації зі всіма своїми галузями та дисциплінами» [321]. Важливим 

висновком вищезгаданих американських вчених є те, що телекомунікації по 

мережі будуть природнім продовженням традиційного спілкування людей як 

«обличчям до обличчя». Вплив цього факту і зазначеного полегшення 

комунікативного процесу, буде дуже великим, як на окрему особистість, так і 

на суспільство в цілому. 

Насамперед, важливо подати визначення «соціальній мережі» в 

класичному розумінні, адже цей термін об’єднує багато сучасних інтернет

сервісів, які є об’єктами нашого вивчення.  

Вперше визначення цьому терміна дав британський дослідник Д.А.Барнес 

в 1954 р. За його словами, суспільство — це складне переплетіння стосунків. 

Науковець бачив взаємозв’язки між людьми у формі візуальних діаграм, де 

окремі індивіди позначалися як точки, а зв’язки між ними — лініями [322].  

С. Мілгрем, після серії досліджень «Світ тісний», сформулював теорію 

шести рукостискань, відповідно до якої будьяка людина у світі знайомиться із 

іншою не більш як через шість потисків руки [323]. Це твердження було 

підтверджене в ході подальших досліджень із Дж. Треверсом [324].  

Американці С. Строгац і Д. Ваттс розвинули систему теорій соціальних 

мереж і запропонували поняття коефіцієнта кластеризації — ступеня 

близькості між неоднорідними групами. Вчені стверджували, що людина 

розширює мережу своїх зв’язків за рахунок осіб, яких вона не знає особисто, 

але знають її знайомі [325]. Саме ці класичні концепції і закладені в основу 

роботи соціальних мереж, які щодня стають усе популярнішими [326]. 
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Отже, соціальна мережа в інтернеті — це онлайнслужба, що задає умови, 

в яких користувачі можуть створювати анкету (особисту або «фейкову»), 

додавати до неї інших осіб, комунікувати один з одним і користуватися базою 

для пошуку користувачів. 

Таким чином поєднавши у собі всі мультимедійні можливості, соціальні 

інтернетмережі стали одними з найпопулярніших мережевих платформ, які 

надають практично повний спектр можливостей для обміну інформацією: 

фото, відео сервісів, блогів, чат, спільноти тощо.  

Ю. Кияшко, наголошує на певні переваги публікації відеофрагменту в 

соцмережі: «Оперативність і брак часу поглинає увагу глядача одразу, але в 

обличчі користувача соцмереж, звідки багато хто формує картину світу, не 

доходячи до телеприймача. Разом з тим глядач не завжди шукатиме 

цілеспрямовано готовий сюжет і на онлайн сторінках телеканалу. Тому ця 

окрема одиниця відеоконтенту, що містить інфопривід, цілком задовольняє 

потребу глядача» [78, 131]. 

Загалом, інтернетспівтовариства мають свою специфіку у контексті 

технологій, засобів і техніки, які дають змогу регулярно підтримувати, 

відновлювати і зберігати взаємодію у спільнотах. Учені виокремлюють такі 

позиції: масова інтерактивність, загальнодоступність, зберігання результатів 

комунікації інтегрованість, оперативність комунікації, загальний єдиний 

простір комунікації [327]. 

Г. Сащук, розглядаючи культурні засади формування інформаційного 

суспільства, пише про «комп’ютісгрупи» — спільноти людей, яких 

пов’язують певні загальні інформаційні інтереси, заради яких вони вступають 

у певні соціальні відносини, встановлюють соціальні зв’язки між собою і 

світом завдяки інтернету. У свою чергу, кіберпростір інтернету створює 

умови, що сприяють залученню людини до нових форм соціальної взаємодії і 

деякою мірою формують особистість [328, 63–64]. 
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Практика соціальної взаємодії у мережі починає свою історію з 

винайдення електронної пошти. Система email була запущена у стінах 

дослідницької компанії BBN Technologies в кінці 1971 р. інженером Р. 

Томлінсоном. Технологія адресації повідомлень визначалася схемою, яка 

працює і до сьогодні: передача відбувається завдяки визначеним наперед 

іменам користувача та хоста (сервер, який забезпечує та обслуговує роботу 

поштової служби), а знак @, що українською називається «равлик», відділяє ці 

два параметри. 

Електронна пошта стала основним методом співпраці у ARPANET, а 

через два роки на email припадало 75% усього трафіку всередині цієї мережі 

[329]. Ця цифра продемонструвала успішність та популярність новітньої 

технології електронного спілкування. 

Таким чином, прагнення соціальної мережевої взаємодії не тільки 

заохочує інновації, а й визначає їхній формат. Мережева пошта не лише 

полегшила обмін повідомленнями між парою користувачів комп’ютерів.  

Вона посприяла створенню віртуальних громад, які, як ще 1968 р. 

пророкували Дж. Ліклайдер та Р. Тейлор [321], «відбиралися, передусім, за 

подібністю інтересів та цілей, аніж за випадковою близькістю» [304, 346]. 

На перших стадіях свого існування соціальні інтернетспільноти 

використовувалися лише з метою спілкування чи розваг. Сьогодні стали 

повноцінним інструментом для ведення й підтримки будьякого бізнесу. 

Кожна компанія створює свою спільноту й профіль у соцмережі з метою 

підтримки та просування свого продукту, адже в таких мережах присутня 

конкретна цільова аудиторія. До того ж, неоціненною є можливість 

особистого спілкування з живими людьми (споживачами). 

Між соціальними мережами так відеохостингами іноді можна 

спостерігати процеси одночасної і конкуренції, і взаємної інтеграції. 

Наприклад, у 2007 р. соцмережа Facebook дала змогу своїм користувачам 

розміщувати на Стіні власні відеоролики і посилання з відеохостингів [330]. І 
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хоча через два роки відеопереглядів налічувалося більше 1 млрд, все ж ця 

цифра була недостатньою для розробників Facebook — її не можна було 

порівняти зі статистикою YouTube, де лише за один день їх було 1,2 млрд 

[331]. Пізніше, зважаючи на популярність відеоматеріалів у спільнотах, 

розробили додатки для медіаприставок і телевізорів системи Apple TV, 

Amazon Fire TV, Samsung Smart TV, а також додали нові можливості до 

мобільного варіанту, які роблять процес перегляду відео зручнішим  [332].  

Найбільша і найпопулярніша соціальна мережа Facebook має 1.86 млрд 

щоденних активних користувачів у світі, з них українських — 5,5 млн [333]. 

Українські телекомпанії  мають офіційні сторінки у цій мережі,  можливості 

якої дають змогу не тільки завантажувати відео, а й інтегровувати в окремий 

розділ матеріали з інших ресурсів. 

Загалом, можна відзначити такі особливості мультимедійної підтримки у 

Facebook, якими українські телеканали активно користуються: 

1) прикріплення або мешап YouTubeканала, 2) автоматичне відтворення 

відеофайлу при відкритті розділу «Відео», 3) об’єднання з іншими соціальним 

мережами чи медіа (Instagram, Twitter), 4) створення плейлистів з 

автоматичним відтворенням. 

Для визначення особливостей специфіки українського онлайнового 

телебачення у соцмережі Facebook було взято облікові записи 28 українських 

телеорганізацій (див. Додаток В). Така кількість акаунтів зумовлена 

одночасною наявністю їхніх сторінок і на відехостингу Youtube.Деякі 

відмінності у подачі вебконтенту у Facebook дають змогу умовно поділити їх 

на такі групи: 

а) ведуть стрічку «Відео» 23 телеканали. Із них: 

– 10 телеканалів викладали відео у формі короткого анонсу програми чи 

актуального інформаційного відеоповідомлення («Україна», «112 Україна», 

«NewsOne», «Футбол 1/Футбол 2», «Перший автомобільний», «2+2», «Мега», 

«Піксель TV», «ТОНІС», «НТН»); 
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– 13 телеканалів викладали повноцінні програми, серіали, випуски новин 

тощо («Новий канал», «СТБ», «1+1», «ТЕТ», «НЛО TV», «ICTV», «5 канал», 

«К1», «Espreso.TV», «24 Канал», «XSPORT», «ZIK», «Рада»); 

б) не вели стрічку «Відео» 5 телеканалів: «Інтер», «Громадське 

Телебачення», «М1», «UA:Перший», «UA:Культура». 

Соціальна мережа Facebook має свій офіційний канал на YouTube [334]. 

Відеоролики розділені за тематикою, зокрема у списку відтворення «Helpful 

Tips from Facebook», подаються корисні поради про те, як швидко створити 

спільноту, як туди додати друзів, або відключити сповіщення і т.д. У 

відеороликах зі списку «Life at Facebook» розповідаються історії успішних 

людей, можливості своєї мережі для розвитку бізнесу у всьому світі тощо. 

Аналогічно і YouTube зареєстрований у мережі Facebook. На Стіні і у розділі 

«Відео» компанія повідомляє новини про свої останні програмні розробки, 

викладає актуальні і популярні відеоролики на тематику освіти, технологій, 

розваг, ігор, музики. 

За даними дослідження  «YouTube Audience Profiling Study 2016», в 

Україні для 70% глядачів (1624 роки) серфінг і перегляд відео в YouTube став 

щоденною традицією, а 56% інтернетаудиторії заходять на цей сайт аби 

поділитися контентом, а половина всіх користувачів цього сервісу роблять це 

через мобільні пристрої [335]. На момент написання дисертації, на 

відеохостингу YouTube було зареєстровано 28 українських телеканалів, 

зокрема 25 загальнонаціональних, 2 кабельних, 1 супутниковий (див. 

Додаток В). 

29 жовтня 2012 року відбулася перша liveтрансляція українського каналу 

YouTube — «5 канал» показував програму «ВИБОРИ2012, День 1» [336]. 

Українська мова вперше стала доступною для користувачів YouTube 

13 грудня 2012 р. [337], [338]. 
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 Позитивним моментом є те, що окрім дублювання свого ефірного 

мовлення, українські телекомпанії пропонують аудиторії матеріали, які в ефір 

не подавалися або відео в іншому форматі.  

Так «5 канал» на своєму YouTubeканалі викладає відеосюжети, які 

позначені як «неефірне відео». Таким чином досягається максимальний 

виклад відеоматеріалів і охоплення аудиторії, адже глядач має змогу 

переглянути не тільки пропущений в ефірі інформаційний матеріал, а й 

побачити окрему інтернетверсію програми.  

Також цікавий підхід зробив телеканал «1+1» у 2016му р., коли 

завантажував на свій YouTubeканал серіал «Хазяйка». Після показу в ефірі, 

серію викладали в оригінальній якості FullHD (1920х1080p) з 

широкоформатним співвідношенням сторін 16:9, в той час як сам «1+1» 

транслювався у аналоговому і цифровому варіантах у якості SDTV (704×576p) 

у пропорції 4:3 (лише у січні 2017 року телеканал перейшов на мовлення 16:9) 

[339]. Актуальність такої схеми підтверджується цифрами: за першу годину 

після розміщення, кожну серію «Хазяйки» переглядали 60 тис. глядачів. 

Таким чином, за добу зафіксовано 156 тис., за тиждень — 400 тис., за рік — 

1.7 млн переглядів. 

Українські канали не тільки викладали відеоматеріали [163], а й вели 

мовлення наживо через вебсервіс YouTube — з 28 телеканалів, взятих для 

дослідження, дублювання ефірного мовлення здійснювали 7 

загальнонаціональних — «Рада», «112 Україна», «NewsOne», «24 канал», 

«Espreso.TV», «ZIK», «5 канал» та 1 кабельний — «Перший Автомобільний». 

Усі інші українські телекомпанії, які мають обліковий запис на YouTube 

(див. Додаток В), але не дублюють туди свій ефір, викладають відео у списки 

відтворення. Це розділені за різними параметрами теки, де користувач може 

переглянути конкретні матеріали обраної телепередачі. Проаналізований 

контент YouTubeканалів 28ми українських телекомпаній дав змогу 

сформувати рейтинг за кількістю переглядів (див. Граф. 2). 
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Отримані результати дослідження також показали, що розміщення 

матеріалу на відеохостинг, відбувається у межах від однієї хвилини до 

декількох годин після показу в ефірі. Отже, українське телебачення в інтернеті 

демонструє високу оперативність при подачі вебконтенту, якщо він був 

показаний лише в ефірному варіанті. Таким чином зберігається актуальність 

матеріалу чи події і глядачі коментують і поширюють її в мережі. 

 

 

Граф. 2. Топ10 українських телеканалів за кількістю переглядів на 

YouTube (середина 2017 р.). 

 

Так телеканал «112 Україна» зареєстрований на відеохостингу у 2014 р., 

на березень 2017 р. має 57 тис. завантажених відеопрограм та 64 тис. 

підписників. Найпопулярніші відео каналу: «Мощный взрыв в Балаклее в 

прямом эфире «112 Украина» має 740 тис. переглядів, «Взрывы на складе в 

Балаклее продолжаются. Видео с места события» — 290 тис. Таким чином, 

відео про події 23 березня 2017 р. в м. Балаклія принесли абсолютні рекорди 

по переглядах за весь час існування YouTubeканала «112 Україна». До цього 

моменту максимальна кількість переглядів відеоматеріалів не досягала 46 тис. 



120 
 

 
 

Іншим прикладом є проаналізований нами контент телекомпанії 

«Espreso.TV»: з 2013 р на YouTube, має 57 тис. відеоматеріалів та 201 тис. 

підписників. Найпопулярніші відесюжети: «У центрі Києва вбили російського 

ексдепутата Вороненкова, який втік до України» — 192 тис., «Вибух в 

Балаклії Харківської області: подробиці» — 45 тис. До подій 23 березня 

2017 р., коли відбулося вбивство в Києві та вибухи у Балаклії, максимальна 

кількість переглядів не перевищувала 23 тис. 

Популярність відеосюжетів, а відповідно і власника контенту, також 

залежить від активності глядацької інтернетаудиторії. У результаті таких 

«механізмів самопідсилення» як частота коментарів та кількість уподобань 

(«лайків»), відеоролики на YouTube заносяться до спеціального рейтингового 

списку. Через це відеоконтент привертає увагу ще більшої кількості корис

тувачів. У структуруванні змережованих публічностей важливу роль 

відіграють також пошукові системи, платформи індексації та інші агрегатори, 

бо вони допомагають відобразити і освоїти додаткові структури 

впорядкування та зв’язків, які за погреби користувач може викликати за 

допомогою запиту [311, 90]. 

Загалом, до 2020 р. очікується, що відео буде складати 79% світового 

інтернеттрафіку, кількість користувачів перевищить 4 млрд, а підключених 

до всесвітньої павутини пристроїв буде більше 26 млрд [340]. Такі прогнози, у 

поєднанні з постійним зростанням обсягу різноманітної цифрової продукції в 

мережі, змушують виробників контенту постійно удосконалювати методи 

приваблення та утримання аудиторії, де взаємодія зі споживачами відіграє 

основоположну роль. 

На різних етапах розвитку ЗМІ, інтерактивні форми спілкування 

виглядали відповідно до тогочасних технологій. Зворотний зв’язок з 

глядачами здійснювався за допомогою таких традиційних засобів як 

листування, а потім і телефонування, але під впливом розвитку мобільного 
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зв’язку та інтернету вони поступаються місцем сучасним технологіям 

взаємодії [73]. 

Аудиторія використовує інтернетресурси як інструмент для регулювання 

контенту випусків новин. У цьому контексті А. Мисечко стверджує, що  

інтернетизація телевізійних новин є вже не стільки перевагою, скільки 

вимогою… задля втримання компанії на глобальному медіа ринку [70]. 

За результатами дослідження впливу повідомлень користувачів соціальної 

мережі Facebook на вміст телевізійних новин дійдено висновку — чим 

популярнішим є пост у соціальній мережі, тим вища ймовірність його 

потрапляння у верстку новин. 

Отже, платформи соціальних мереж та мультимедійних хостингів 

відіграють важливу роль у створенні, обговоренні та розповсюдженні аудіо  та 

відеоконтенту. Користувач, який створив особистий профіль у соціальній 

мережі, взаємодіє з іншими такими ж індивідами чи напряму із виробником. 

Важливою рисою сучасних соціальних інтернетспільнот є мультимедійна 

підтримка — це дає змогу телеканалам значно розширювати аудиторію шляхом 

поширення відеоконтенту прямо в середині соцмережі. Українські телемовці 

активно користуються Facebook. Нами виокремлено такі елементи підтримки 

відеоконтенту цією мережею: 

а) прикріплення YouTubeканалу; 

б) автоматичне відтворення відеофайлу при відкритті розділу «Відео». Це 

може бути наперед визначений актуальний матеріал або анонс; 

в) інтегрування з іншими соціальними мережами чи медіа (Instagram, 

Twitter); 

г) створення плейлистів з автоматичним відтворенням. Опція корисна для 

ефективного поділу відеоматеріалів за тематикою чи хронологією. 
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Висновки до розділу 2 

 

У результаті проведеного дослідження ми дійшли таких висновків:  

1) мережеве телебачення порівняно з ефірним пропонує аудиторії значно 

більше варіантів і способів перегляду відеоматеріалів завдяки різноманітності 

мережевих технологій, що забезпечують технологічну базу онлайнового 

телебачення. Сьогодні воно успішно функціонує у трьох різновидах: веб

телебачення, торенттелебачення, IPтелебачення; 

2) невпинний розвиток цифрової техніки та ІКТ у світі створюють нові 

можливості і для онлайнового телевиробництва і для перегляду телевізійних 

передач у мережі. Сьогодні трансляцію будьякого телеканалу можна 

переглядати як через засоби вебоглядача, так і через окремі додатки: TS Magic 

Player, IPTVplayer, YouTube (Android). Поява SmartTV ще більше дає змогу 

простежити тенденцію переходу телебачення в онлайн, перегляд якого 

доступний на телевізорах, стаціонарних комп’ютерах, ноутбуках та мобільних 

пристроях; 

3) порівняно з ефірним, інтернетваріант телебачення є інтерактивним. У 

режимі онлайн з’являється зворотній зв’язок із ЗМК, що особливо є цінним для 

постіндустріального суспільства, оскільки це сприяє розв’язанню конфліктних 

ситуацій. Важливість діалогу з аудиторією є невід’ємною умовою мережевого 

телебачення. Інтерактивність відеопотіку забезпечується у тому разі, коли у 

глядачів є можливість безпосередньо впливати на об’єкт комунікації, при цьому 

форма такої взаємодії може змінюватися. Під час відеоконференції дві або 

більше людини можуть дивитися один на одного, обмінюватися звуковими чи 

візуальними повідомленнями у прямому ефірі через інтернетзв’язок; 

4) популярність відображення ефірного контенту в мережі помітно зростає. 

Про це свідчить зокрема таке — 26 із 30ти загальнонаціональних та 2 

тематичні телеканали мають облікові записи в YouTube. Розміщення матеріалу 

на відеохостингу відбувається у межах від 1 хв. до 3 год. після показу в ефірі. 
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При чому з кожним роком цей час зменшувався. Усе це характеризує онлайнове 

мовлення не тільки як єдине джерело інформації для глядачів, у яких не має 

змоги дивитися ефірне телебачення, а й демонструє певну оперативність 

постачання вже показаного матеріалу; 

5) рейтинг телеканалу пропорційно залежний не тільки від ексклюзивності 

матеріалу чи оперативного освітлення резонансних подій, а й від онлайнової 

активності телекомпанії, зокрема у соціальних мережах та на відео сервісах. 
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РОЗДІЛ ІІІ. ЕВОЛЮЦІЯ АУДИТОРІЇ ТА РОЗУМІННЯ 

КОМУНІКАТИВНОЇ ЦІННОСТІ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ В 

ІНТЕРНЕТІ 

 

3.1. Діалектика уваги й інтересу від споглядання до користування 

 

Сучасні онлайнсервіси та вебтехнології дають глядачу не тільки змогу  

задовольняти свої інформаційні та розважальні запити, бути співучасниками 

творення нових продуктів, а й стати справжнім суб’єктом у сфері 

мультимедійного бізнесу. Процеси завантаження і перегляду відеороликів уже 

давно перестали бути хобі чи розвагою і перейшли на новий, якісніший рівень 

взаємодії сторін комунікації. 

Телебачення наполегливо й послідовно шукає можливості розширити 

екранний контакт і зробити його реально двобічним (в тому числі 

використовуючи й інтерактивні технології) [49]. Телебачення (особливо 

сучасне, високотехнологічне) заохочує до співтворчості не лише 

професіоналів, а й реальних учасників телекомунікації — глядачів, які 

долучаються до творчого процесу інтерактивно [75]. 

За Ж. Бодрійяром, телевізійна (масмедійна) комунікація із глядачем 

відсутня зовсім. Наприклад, відому у наукових колах комунікаційну схему Р. 

Якобсона, французький соціолог назвав «моделлю симуляції комунікації», бо 

насправді відбувалося «свавілля знака» — безвідповідальність приймаючої 

сторони, дискримінація членів обміну і диктат коду [19]. 

Український дослідник В. Іванов указує, що інтернету, на відміну від 

традиційних масмедіа, притаманний активний двобічний зв’язок між 

комунікатором та реципієнтом, що сам у будьякий момент стає 

комунікатором [30].  
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Тут також доречно висловити думку про те, що телебачення як масове 

явище характеризується пасивним споживанням аудиторією, а інтернет (із 

безліччю опцій) — активним [71].  

У свою чергу, будьяке масмедіа формує цільову аудиторії декількома 

шляхами. Основними методами є опитування за допомогою телефонного 

зв’язку та інтернету. Інтерактивність радіостанції розпочинається тоді, коли 

здійснюються формування і збереження цільової аудиторії [53, 193194]. 

З телебаченням відбувається так само. 

Сьогодні бачимо, що схема «адресанткодуванняканалдекодування

адресат» трансформувалася. Завдяки сучасним онлайновим технологіям, 

учорашній глядач стає не тільки споживачем, а й виробником телевізійної 

продукції та одночасно мовником. У цьому контексті, важливо визначити 

інтерактивну специфіку та програмний інструментарій сервісу YouTube, 

оскільки саме ця мультимедійна платформа є надзвичайно ефективним 

засобом не тільки у розумінні всеохопності аудиторії, а також ще й потужним 

інструментом заробітку. 

Слід указати, що ще в 1909 р. фізик Н. Тесла переконував наукову 

спільноту у можливість ведення бізнесу на основі електронних команд. За 

його твердженнями, бізнесмен у НьюЙорку зможе диктувати вказівки, і вони 

будуть миттєво з’являтися у його офісі в Лондоні або в іншому місті. Він 

зможе зі свого робочого кабінету зв’язатися з будьяким абонентом на планеті, 

не змінюючи існуючого обладнання [341]. 

Сучасний рівень ІКТ надає практично необмежений спектр програмних 

та технічних засобів для виробництва та подальшої підтримки онлайн

контенту. Це змінює філософію всього інтернетпростору, в якому неможна 

визначити чіткого статусу споживача: глядач в інтернеті, свідомо чи 

несвідомо, стає його користувачем ресурсу, створює та поширює 

інформаційний продукт, впливає на діяльність ЗМК та інших учасників 

мережевих порталів і співтовариств. З огляду на глобальність відеохостингу 
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YouTube та велику популярність його в нашій країні, охарактеризуємо 

онлайнове мовлення на його прикладі, адже комунікативна цінність цього 

мережевого мультимедійного інструмента полягає у забезпеченні потужної 

бази для розповсюдження телеконтенту та достатніх засобів для спілкування 

з/між глядачами: 

1) Онлайн-чати та коментарі. Одним із інноваційних досягнень у сфері 

інформаційнокомунікаційних технологій (ІКТ) є можливість прямо на веб

сторінці в режимі реального часу коментувати відеотрансляцію. Під час 

мовлення наживо глядачі можуть брати участь в електронній бесіді та 

обговорювати телепродукт. Саме ця опція визначає одну з основних 

інтерактивних характеристик сучасного мережевого телебачення. Якщо 

матеріал уже викладений у мережу, відеохостинг також дає змогу залишати 

коментарі під відео, але автор контенту має право вимкнути цю опцію. 

2) Кількість уподобань (лайків). Особливість інтерактивного телебачення 

— це взаємодія виробника і телеаудиторії. YouTube надає можливість 

оцінювати ролики не тільки коментарями, а й залишати під відео лайки та 

дізлайки (від анг. to like – подобатися, dislike – не подобатися). Після 

перегляду можна залишити позитивну й негативну помітки. Метрика 

відеохостингу побудована таким чином, що на популярність відеокліпу прямо 

впливає кількість уподобань. 

3) Онлайн аудиторія. Підчас живої трансляції сучасні відеосервіси 

показують кількість глядачів, які її зараз дивляться. 

4) Число переглядів. В описі будьякого відеоролика відображається 

коротка статистика переглядів. Опція ж Youtube Analitycs, яка доступна у 

кожному обліковому записі, показує розширену аналітику канала: 

 – коли він створений і скільки відео на нього завантажено за весь період; 

 – скільки переглядів було за останній місяць (поряд показники 

відображаються у процентному співвідношенні); 

– до якої категорії і країни він відноситься; 
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– скільки передплатників додалося за останні 30 днів; 

– інші рейтинги за кількістю передплатників та переглядів. 

5) Списки відтворення. Для зручного пошуку і вибору потрібного відео 

всі матеріали можуть бути розділені на так звані списки відтворення: за 

тематикою, датою, тривалістю, типом мовлення тощо. 

6) Субтитри. У 2009 році YouTube запровадила систему автоматичного 

створення субтитрів. Вона стала корисною для глядачів, які мають проблеми зі 

слухом. Механізм створення субтитрів ґрунтується на технології 

автоматичного розпізнавання мови, яка перетворює вимовлені слова в 

електронний текст і виводить його на екран під час відтворення відео. 

Керування субтитрами, у тому числі і їхній переклад іншими мовами, 

здійснюється за допомогою спеціальної кнопки на панелі інструментів 

програвача. Автори відеоконтенту можуть редагувати запропонований 

системою варіант субтитрів чи за допомогою інтерфейсу YouTube, чи 

завантаживши їх на свій комп’ютер.  

Та все ж система створення субтитрів ще не є ідеальною. Наприклад, вона 

не може додати субтитри до ролика, якщо в ньому одночасно говорять кілька 

людей, або використовується захищений авторським правом музичний 

супровід. Часто в тексті з’являються граматично неправильні речення або 

некоректні слова — це виникає через неякісне чи нечітке озвучення [342]. 

7) Частота кадрів. З розвитком цифрових технологій засоби відеозйомок 

дали змогу знімати ролики й фільми з вищою частотою кадрів за секунду (fps). 

Досліджено, що людське око самовільно коливається із частотою 83,68 Гц, що 

практично забезпечує сприймання відео не тільки зі стандартними 24fps. Тому 

чим вище це число, тим більше додаткової інформації отримає око і 

переправить до мозку [343]. Для більш реалістичного сприйняття відео 

виробники знімають з частотою до 60fps. 

8) Якість мовлення. За замовчуванням пропонуються автоматичні 

налаштування відеомовлення, але глядачі можуть і самостійно обирати якість, 
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з якою буде відтворена трансляція. Програвання онлайнових роликів забирає 

багато трафіку (за який треба платити) і саме роздільна здатність відео 

допомагає заощаджувати.  

Ця опція особливо актуальна для власників пристроїв з 3Gінтернетом, 

адже в Україні швидкісною мобільною мережею користуються близько 6 млн 

осіб [344].  

9) Анотації. Це спливаючі підказки у формі посилань, які з’являються у 

вказаний момент під час програвання відео. Вони допомагають підтримувати 

діалог із глядачем, закликати виконати певну дію під час перегляду відео — 

перейти до наступної серії, підписатися на ваш канал, поставити «лайк», 

поділитися цим відео в соціальних мережах. Також анотації можуть 

дублювати у текстовому варіанті певні факти, які озвучувалися у відеоролику. 

Розумне використання анотацій дає змогу збільшити кількість переглядів і 

розширити аудиторію, однак зловживати ними не варто — глядач буде 

відволікатися від основного змісту і, як наслідок, може втратити інтерес до 

ваших матеріалів. 

10) Сферичне відео. Завантажені на відеохостинг відеоматеріали у 

форматі 360⁰ дають змогу глядачам повертати зображення, щоб побачити події  

під іншим кутом. З популяризацією таких роликів актуальними стали і нові 

параметри статистики переглядів. Наприклад, запущений новий інструмент 

для аналізу того, куди найчастіше направляють «камеру» користувачі при 

перегляді панорамних відео. Звіт оформлюється у вигляді теплової карти, на 

якій видно як довго глядачі утримують погляд на тій чи іншій ділянці. Також 

користувачі YouTube можуть проводити прямі трансляції у 360⁰ти 

градусному форматі. 

11) Прев’ю ролика. YouTube має функцію попереднього перегляду 

відеороликів, яка доступна для комп’ютерної (десктопної)  версії сайту. При 

наведенні курсору миші на мініатюру відео відтворюється 3 сек. GIFанімація, 

яка частково допоможе розкрити вміст роликів. 
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Окрім зазначених вище пунктів, важливо звернутися до заохочувальної 

системи відеохостингу. Сервіс зацікавлює свох учасників займати активну 

позицію і власноруч створювати відеопродукт, а не лише бути простим 

глядачем. Таким чином, авторам майбутніх матеріалів важливо не тільки 

знімати якісний контент, а й розуміти, як інтернеткористувачі знаходять 

потрібні відео. На YouTube діють спеціальні пошукові алгоритми, за рахунок 

яких авторам простіше утримувати свою аудиторію і привабити нову.  

Залежно від кількості переглядів роликів призначається певна винагорода 

в грошову еквіваленті. Ролики, які користувачі активно поширюють у мережі, 

називаються вірусними. Якщо глядачеві сподобалося відео, він обов’язково 

поділиться посиланням зі своїми друзями та підписниками. Ці дії можна 

пояснити тим, що такий контент не тільки має оригінальний вміст, а й 

відображає інтереси самих користувачів. 

Специфічний вид взаємодії аудиторії з телемовцем можемо спостерігати 

у функціонуванні соціальноспрямованих програм, на основі яких 

відбувається самоорганізація суспільства. Зокрема такі прояви помічено на 

прикладі рубрики «ТСН.Допомога» (1+1). Журналісти телевізійної служби 

новин розміщують на вебсайті проекту інформацію про людей, які мають 

серйозні проблеми зі здоров’ям та потребують фінансової допомоги 

небайдужих. Відвідувачі можуть допомогти людині та переказати кошти на її 

рахунок в онлайнрежимі. Важливо зазначити, що будьяке повідомлення, 

викладене на сайті, можна поширити на своїй сторінці у соціальній мережі або 

поділитися нею з друзями. Таким чином, глядач стає не просто користувачем в 

інтернетпросторі, а й однією зі сторін у процесі комунікації аудиторії та ЗМІ. 

Усі українські телекомпанії мають офіційні сайти в інтернеті, багато з них 

транслюють у мережу свій ефір або ж, принаймні, викладають туди телевізійні 

сюжети власного виробництва. Для того, аби зрозуміти навіщо телевізійним 

компаніям сайт і онлайновий варіант трансляцій, варто розглянути це питання 

детальніше. 



130 
 

 
 

В Україні все більшої популярності отримують великі ефірні 

телепроекти, на кшталт, «Танцюють всі» (СТБ), «Голос країни» (1+1), «Серця 

трьох» (Новий канал). Виробники відеопродукту розглядають створення 

сайтів для таких проектів, у першу чергу, як засіб зміцнення бренду й 

підтримки контакту з аудиторією поза ефіром — такі позиції надто важливі у 

процесі утримання глядачів на уявному інформаційному «повідку». 

Варто зазначити, що максимальна інтегрованість сучасних телевізійних 

шоу із соціальними медіа та спільнотами є дуже бажаною, бо мета будьякої 

онлайнової підтримки — згуртовувати та зв’язувати людей із учасниками, 

героями чи ведучими програми не тільки тоді, коли вона транслюється в ефірі, 

а й поза ним. 

Наповнення таких сайтів, загалом, є стандартним: розміщення фотографії 

та історії героїв або учасників, біографія, відео епізоди тощо. Деякі з них 

містять блоги ведучих або конкурсантів. Доступні також форуми для 

обговорення, де кожен охочий має змогу зареєструватися і створити власну 

тему для бесід.  

Утім, важливий момент взаємодії інтернету та телебачення полягає у 

тому, що більшість телевізійних роликів уже створюють із розрахунком на 

поширення через веб. Таким чином, проекти, для яких важливою є реакція та 

зв’язок з аудиторією, мають свої сайти.  

До України інтернетпідтримка проектів і шоу прийшла із західного світу 

(Європа, США) — там уже давно поєднували телевізійний контент із 

інтернетом. В основі такої інтеграції лежить спілкування творців телепродукту 

з аудиторією, а засоби всесвітньої мережі використовуються для вивчення та 

подальшого використання інформації про їхні улюблені моменти, сюжети, 

частини програми чи конкретних героїв.  

При перегляді сайтів, які створені для підтримки розважальних 

телевізійних шоу, можна виявити такі тенденції: 
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1. Мережеві домени. Багато сайтів телевізійних шоу розміщуються у 

межах одного мережевого домену — це уніфікує їх і допомагає користувачам 

запам’ятати адресу сайту. Таку систему започаткував «Новий канал» у 

2000 році wakeup.novy.tv. (ранкова програма «Підйом»). Нині популярні 

розважальні шоу цього телеканалу мають такі адреси: «Ревізор» – 

revizor.novy.tv, «Таємний агент» – agent.novy.tv, «Серця трьох» – 

serdtsatrekh.novy.tv, «Від пацанки до панянки» – ledi.novy.tv.  

 «СТБ» теж застосовує таку практику: має адресу talant.stb.ua (Україна 

має талант), dance.stb.ua (Танцюють всі), xfactor.stb.ua (Хфактор), 

holostyak.stb.ua (Холостяк).  

Спецпроекти студії «1+1» виглядають схожим чином: 

stolittiayakova.1plus1.ua (екранізація роману «Століття Якова»), 

inspektor.1plus1.ua (Інспектор Фреймут), chornobyl30years.1plus1.ua (Перші 

485 годин чорнобильської трагедії), dityperemogy.1plus1.ua (Діти перемоги). 

2. Структурно-візуальна схожість. Сайти, розміщені в одній і тій же 

доменній мережі, вдаються до використання схожих структур і у сфері 

дизайну. Навіть якщо повністю трансформується оформлення, графіка і 

кольорові рішення сайту, самий спосіб розмітки і розташування елементів 

залишається незмінним. 

3. Відеоконтент. Ефективним і популярним способом утримати глядача 

на сайті є використання відео на сторінках вебсайтів телевізійних шоу. 

Більшість сайтів українських телешоу містять розділ «Відео» з роликами, 

анонсами для ознайомлення, або повноцінні епізоди шоу, які можна 

переглядати у запису. 

4. «Жвавість». Зазвичай, інтернетсайти розважальних телешоу всипані 

яскравими і барвистими картинками, величезними кольоровими фоновими 

зображеннями, і часто, рухомими анімованими банерами. Між іншим, тут 

можна провести паралель з індустрією розваг і дозвілля, де сайти так само 
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максимально привертають до себе увагу і якнайдовше утримують 

користувача. 

Зважаючи на те, що такі сайти, безперечно, будуть відвідані не одним 

мільйоном користувачів і будуть мати велике навантаження на сервер, 

телекомпанії мають враховувати декілька важливих факторів при створенні 

вебсайту: 

– Графіка. Використання незначних за обсягом графічних файлів на 

вебсторінці забезпечить її швидке завантаження — це скоротить час 

очікування користувачеві. 

– Кольорова схема. Кількість кольорів має бути обмежена. Варто 

також зберегти хорошу читабельність тексту. Якщо ж, наприклад, посилання 

будуть занадто контрастними, вони відволікатимуть відвідувача від основного 

тексту, але в той же час користувач повинен бачити, що це посилання. 

– Шрифти. При створенні сайту необхідно використовувати лише 

стандартні шрифти Windows (Arial, Times New Roman, Verdana, Gevena, 

Courier New та ін.). Це пояснюється тим, що присутність указаних шрифтів 

гарантовано у всіх версіях Windows. 

– Кросбраузерність. Потрібно проводити обов’язкову перевірку сайту 

в різних інтернетоглядачах — це збільшить аудиторію. На сьогодні, як 

мінімум п’ять вебоглядачів популярні серед українських користувачів. 

Зокрема це, Google Chrome, Mozilla Firefox, Apple Safari, Internet Explorer та  

Opera. 

– Навігація та інтерфейс сайту повинні бути зручними, інтуїтивно 

зрозумілими. Варто дотримуватися правила «двох кліків» — відвідувач 

повинен мати можливість за допомогою двох клацань мишкою перейти з будь

якої сторінки вашого сайту на будьяку іншу. 

Дотримання цих порад, поперше, збільшить вірогідність того, що сайт 

буде коректно виглядати на екрані будьякого комп’ютера чи мобільного 
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пристрою, подруге, охопить ширшу аудиторію, що є пріоритетним завданням 

для розробників. 

Будьяка пряма трансляція, певною мірою, складається з елементів 

імпровізації. Однак якісний продукт неможливо створити без попередньої 

підготовки. Так, до початку виходу в ефір варто вирішити не тільки  

організаційні питання, а й приділити увагу технічним моментам. 

Поперше, важливе місце посідає розподілення таких обов’язків як: а) 

ведення чату з глядачами, б) корекція і контроль стану трансляції, в) стеження 

за апаратним комплексом.  

Подруге, не менш важливу роль для сучасного, інформаційного 

суспільства відіграють такі елементи як назва, опис і логотип каналу або 

відеотрансляції. Кількість глядачів залежить від правильного представлення 

майбутнього матеріалу.  

Потретє, інформування аудиторії про трансляцію. Найефективніший 

спосіб просування — це реклама в соціальних мережах. Зазвичай, 

повідомляється дата, час та URL–адреса, за якою відбудеться ефір.  

Технічні аспекти, які потрібно враховувати при зйомці звичайних 

роликів, набувають ще більшого значення, якщо мова йде про пряму 

трансляцію. Під час ефіру неможна нічого виправити за допомогою монтажу, 

через це необхідно перевіряти освітлення, звук, картинку та якість інтернет

з’єднання до початку заходу. 

Українську інтернетаудиторію, яка слухає і дивиться в онлайні, можна 

порівняти із будьякою аудиторією на етапі активного технологічного 

розвитку та формування якісно нових ІКТ. Революційні розробки й винаходи у 

будьякій сфері завжди приваблювало, в основному, молоду аудиторію. 

Винайдення транзистора, а потім і його зменшення до кількох міліметрів, 

уможливило створення в 1954 р. портативного кишенькового радіоприймача 

Regency TR1. Такий пристрій став першим яскравим прикладом визначальної 

риси майбутньої цифрової ери: технологія робила пристрої особистими. Радіо 
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більше не було приладом, який стояв у вітальні і яким треба було ділитися. 

Перша кольорова гама мультимедійних кишенькових програвачів iPod від 

Apple була уподібнена до оформлення Regency — корпус мав такі варіанти 

розфарбовки: зелений, червоний, темносірий, слонової кістки (див. 

Додаток Б).  

Новітній пристрій давав змогу слухати улюблену музику будьколи і 

будьде. Особливо цей момент був важливий для молодого покоління, коли 

батьки забороняли слухати певну музику. В цьому плані спостерігався явний 

симбіотичний зв’язок між появою транзисторного приймача та розквітом рок

нрольного стилю музики. Перший комерційний запис Е. Преслі «That’s All 

Right» з’явився одночасно із Regency і нова бунтарська музика підкорила 

кожного підлітка і викликала бажання придбати приймач. Його можна було 

взяти на пляж чи до підвалу — подалі від батьків. Так було започатковано 

епоху, в якій молодь перша сприймає електронні технології, що розширюють  

можливості індивідуальності, особистої свободи, творчості… [85, 152]. 

Ефективною альтернативою поширення сигналу є інтернет, «за 

допомогою якого радіо «омолоджує» свою аудиторію. Як тільки станція 

виходить із «реальним мовленням» в інтернет, вона збільшує кількість своїх 

слухачів за рахунок молоді, яка, іноді не маючи часу, можливостей або 

необхідності слухати станцію з елементарного приймача, прагне оволодівати 

новими технологіями» [53, 207]. Те саме відбувається з телебаченням. 

Ще на початковому етапі становлення інтернетсегменту України, 

телеканали розпочали активно використовувати технічні та програмні 

можливості всесвітньої павутини для встановлення зв’язку з аудиторією. 

Одним із перших, хто активно почав застосовувати онлайнові голосування та 

опитування, була телекомпанія «Інтер». У 2001 р. на сайті інформаційно

аналітичної служби «Подробности» проводилося анкетування «Ваш вік?». 

Результати показували, що їхня інтернетаудиторія на 68.21% складається з 

користувачів віком від 15 до 35 років. Таким чином, це дослідження виявило 
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тенденції, які почали спостерігатися ще в 1954 р. Вони існують і сьогодні — 

70% українських інтернеткористувачів віком 1624 р. щодня дивляться відео 

в інтернеті, 60% віком 2534 р. [335]. Це підтверджують і щорічні звіти 

найпопулярніших запитів у пошуковій системі Google, де перші місця посідає 

саме телевізійна продукція: фільми, серіали, телевізійні шоу 14. 

 

 

Рис. 10. Результати опитувань на сайті «Подробиць» стосовно віку 

користувачів. 

 

3.2. Комунікативна цінність інтернет-представництв 

 

Будьяка аудиторія, зокрема й телевізійна, не є цілим, статичним 

поняттям. Вона може поділятися на невеликі групи з різними інтересами та 

мотиваціями. Наприклад, глядачів можуть об’єднувати окремі різновиди 

відеоконтенту і програм, їхня тематика, типажі героїв та амплуа акторів тощо. 

Варто вказати на те, що телебачення без перебільшення вважається одним 

із найвпливовіших та найефективніших джерел комунікації, що створює 

своєрідну діалогічну взаємодію комунікатора й аудиторії [345]. У сучасному 

вебпросторі створення тематичних інтернетфорумів та окремих спільнот у 

соціальних мережах стали ефективними інструментом у руках телемовців для 

                                                
14 Дані офіційного Блоґу — Google Україна 
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слідкування за активністю своєї аудиторії, її думками, смаками, 

уподобаннями. 

Масмедіа постійно змінюють підходи і стратегії для того, аби знайти, а 

потім і утримати, велику аудиторію. Це вдається зробити не всім і, зрештою, 

це стало серйозним викликом, зокрема, для виробників інформаційного і 

розважального контенту.  

Через це аудиторія завжди була пріоритетним об’єктом вивчення з боку 

ЗМК, а можливість вибору між кабельним/супутниковим телебаченням та 

інтернетом надав аудиторії ще важливішу роль у цьому процесі. Глядачі вже 

не прив’язані до ефірних випусків програм чи новин, а зорієнтовані на нові 

підходи щодо подачі і отримання інформації. Користувачі вважають за краще 

отримувати інформацію відразу із декількох джерел — власне із самих сайтів 

ЗМК, зі спеціалізованих інформаційних порталів та зі спільнот у соцмережах. 

Водночас, сайт будьякого сучасного масмедіа (незалежно від того чи це 

телекомпанія, радіостудія, газетна редакція, інформаційне агентство) — це 

універсальний інформаційний ресурс, який пропонує споживачу 

різноформатний контент: текстове, звукове чи відео повідомлення. 

Сучасні ЗМК знаходяться у такому стані, коли інформаційноспрямовані 

споживачі поділені на тисячі невеликих груп, які отримують новини з великої 

кількості джерел. Це ускладнює завдання зібрати якнайбільшу аудиторію, а 

тим паче — мати від неї прибуток. Така трансформація — це ключ до 

розуміння що таке онлайновий контент і чому глядачі активно змінюють 

медіа, а також як ці зміни впливають на бізнес моделі самих ЗМК. Ці 

трансформації відбувалися впродовж всього ХХ ст.: від початку перших 

телевізійних трансляцій до появи глобальної мережі, яка вивела телебачення 

на нові не бачені до того обрії. 

Розвиток телебачення як засобу масової комунікації відбувався 

відбувався у п’ять етапів: 1) пропаганда та агітація (4050ті рр. ХХ ст.); 

2) консолідація засобів телевізійного зв'язку в українському просторі (60ті  



137 
 

 
 

середина 80х рр); 3) розвиток діалогової форми телекомунікації на 

українському телебаченні (19861989 рр.); 4) структуризація державного 

телебачення як засобу масової комунікації в першій половині 90х рр.; 

5) утвердження національного телебачення як засобу масової комунікації в 

другій половині 90х рр. [346]. 

Загалом, українські дослідники поділяють процес становлення 

українського телебачення на такі періоди: перший — це 20ті30ті рр. ХХ ст.; 

другий — 40ві рр.; третій — 19511972 рр.; четвертий — 19721991 рр.; 

п’ятий період розпочинається з 1991 р. й триває по сьогодні [52, 24]. 

У контексті хронології та розвитку ІКТ, слід додати шостий період — 

19982014 рр. Його можна назвати «етапом інтернетстановлення». Саме у цей 

період українське телебачення переходить на цифрове мовлення і поступово, 

крок за кроком, інтегровується у веб. Через це вказаний часовий проміжок 

неможна залишати поза вивченням, адже комп’ютерна та інтернетреволюції 

— це не дві окремі, а одна глобальна революція, найважливіші відкриття якої 

припадають на кінець 90х рр.: зародження всесвітнього павутиння (1989

1991), розробка першого вебоглядача для Windows «Mosaic» (1993), запуск 

пошукової системи Google (1998). Такі зміни просто не могли залишити 

осторонь жодне суспільство і жодну сферу людської діяльності. Тим більше 

телебачення. 

На цьому етапі починають з’являтися офіційні вебсайти українських 

телемовців. Варто зазначити, що перші сайти відігравали роль не тільки 

інтернетдодатку до каналу, а й важливого маркетингового інструмента. 

Фактично, інтернет став найефективнішим засобом для спілкування з 

аудиторією, вивчення її параметрів та характеристик, виявлення її 

інформаційнорозважальних запитів. Відтак, онлайнанкети та інтернет

форуми, а пізніше і офіційні спільноти у соціальних мережах, стали 

невід’ємними комунікативними складниками всіх нових сайтів телекомпаній. 
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Разом із тим, вебпортал телеорганізації істотно відрізняється від 

пошукових, розважальних, тематичних порталів. У цьому плані, для 

телекомпанії головне завдання — презентувати себе в інтернеті, розповісти 

про свої продукти і забезпечити аудиторію супутньою інформацією (сітка 

мовлення, описи телепрограм). На початку 2000х рр. розробники сайтів 

обирали зпоміж того, що хотіли б сконструювати, і що могли фізично, і 

фінансово, адже не всі українські телеорганізації могли забезпечити, 

наприклад, онлайнтрансляцію ефіру або викладення окремих інформаційних 

телепродуктів. 

Саме вебтехнології почали активно використовуватися телекомпаніями 

для комунікації з аудиторією. Першопрохідцем у цьому напрямі була студія 

«1+1». На початку 1998 р. телеканал запускає свій офіційний сайт за адресою 

www.1plus1.net (розробкою і дизайном займалася Armitage’s Studio). Його 

можна вважати першим в історії українського телебачення веб

представництвом телекомпанії. Пізніше на сайті «1+1» з’явився вебфорум, де 

відвідувачі могли створювати окрему гілку для спілкування чи обговорення 

телевізійних програм. 

У другій половині 1998 р. «Міжнародний Медіа Центр» (ММЦ) перед 

запуском сайту телеканала «СТБ» проводив анкетування серед своїх глядачів 

на стартовій вебсторінці. Важливо продемонструвати цю онлайнанкету в 

оригінальному вигляді, що була віднайдена в мережевих архівах (див. Рис.11) 

Глядачам пропонувалися відкриті та закриті питаннями. Наприклад, «Скільки 

годин упродовж дня Ви дивитесь наш телеканал?», «Звідки ви дізналися про 

наш телеканал?», «Де Ви проживаєте», «Яка якість прийому телеканалу?», 

«Що Вам подобається/не подобається на нашому телеканалі?», «Коли ви 

переглядаєте наш телеканал?» і т.д. 

Ранні варіанти сайту «СТБ» були доступні за адресою www.imc.kiev.ua. 

Складання сітки мовлення відбувалося з урахуванням результатів опитувань і 

конкретних замовлень аудиторії. Наприклад, на сайті можна було заповнити 
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детальну анкету (див. Рис.12), а послуга «Фiльм на замовлення» давала змогу 

глядачам замовляти фiльми для показу у вечiрньому ефiрi. 

 

 

 

Рис. 11. Онлайнанкета «Міжнародного Медіа Центру», 1998 р. 

 

Перший в Україні сайт у національному домені .ua запустив саме «СТБ». 

Це сталося у грудні 2001 р. за адресою www.stb.ua. 

Інтернетфорум телеканалу мав чотири розділи — «Загальний форум», 

«Форум Музичного департаменту», «Футбол на СТБ» та «СТБ у регіонах». На 

його сторінках глядачі активно коментували передачі, обговорювали актуальні 

новини країни, пропонували ідеї для наступних випусків, запитували про 

показ новинок розважальної та музичної індустрії.  
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Водночас, редактори телеканалу створювали теми на форумі для 

анонсування телепередачі, інформування про зміни у сітці мовлення, пошуку 

героїв для різноманітних рубрик. 

 

 

 

Рис. 12.  Електронна анкета телекомпанії «СТБ». 
 

Так, ведуча авторської програми «Зворотній бік медалі» В. Шовковська 

через форум повідомляла про наступні випуски: «Коли вмієш вибирати 

головне навіть із найголовнішого, тоді попереду залишається те, заради чого 

вже так багато пройдено. І дорога не завжди устелена трояндами і сповнена 

ейфорії перемог та титулів. Однак ми віримо, що таке трапляється. І заради 

цієї казки та успіху використовуємо всі реальні й нереальні можливості. 

Приголомшлива відвертість про професійний бокс в оповіді Віталія та 

Володимира Кличків у програмі «Зворотній бік медалі» у суботу 16 листопада 

о 16:15». 

На «Форумі Музичного департаменту» глядачі спілкувалися на тему 

музичної індустрії, ділилися враженнями про нові відеокліпи закордонних та 
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українських виконавців, обговорювали гостей та ведучого музично

розважальної програми Г. Гончара «ДеньОК». 

Для комерційної телекомпанії було важливе якнайбільше охоплення 

своїм сигналом території країни, тому на форумі була створена гілка «СТБ у 

регіонах» для зворотнього зв’язку та пропозицій, побажань чи скарг стосовно 

якості транслювання телеканалу. Глядачі зі всієї України активно 

користувалися такою можливістю і повідомляли про поганий сигнал чи 

відсутність мовлення «СТБ». 

Улітку 2000 р. починає функціонувати інтернетсегмент UAIX. Поява 

точки обміну в Україні мережевим трафіком означала меншу витратність і 

більшу оперативність при організації всієї внутрішньої мережі країни.  

У квітні цього ж року за адресою www.ictv.com.ua почав працювати сайт 

комерційного телеканалу «ICTV», який вважаємо одним із піонерів у сфері 

активного вивчення своєї аудиторії за допомогою інтернетзасобів. Вебсайт 

був поділений на три розділи: «На ICTV у телевізорі», «На ICTV в інтернеті», 

«Як потрапити на ICTV». Другий розділ був повністю присвячений 

спілкуванню із глядачами в різних формах, а кожна із його рубрик надавала 

змогу будькому з глядачів стати співавтором сайту. «ICTV ONLINE» — це не 

просто телевізійний сайт, а інтернетдодаток до телеканалу, місце зустрічей, 

спілкування та знайомств» — саме таку філософію мала телекомпанія. 

Наприклад, у рубриці «Ваші думки про нашу роботу» містилося 

запрошення до співпраці. Вважаємо за доцільне розмістити його текст в 

оригінальному вигляді, оскільки це відновлений матеріал і він демонструє 

перші намагання українських телемоників через інтернет налагодити зв’язок з 

власною аудиторію: «Нам на ICTV дуже цікаво знати ваше ставлення до 

всього, що ми робимо. Ми пропонуємо вам подивитися на наші рекламні 

макети, які з’являються в пресі. Якщо у вас є час, і ви бажаєте нам допомогти, 

напишіть нам, що ви думаєте про ці макети. Чи подобається вам ідея 

конкретного макету? Чи просто зрозуміти, яку інформацію ми хотіли донести 
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через це повідомлення? Що ви думаєте про загальний дизайн? Може ви б нам 

порадили щось змінити? Ми також хотіли б дізнатися, що ви думаєте про те, 

що бачите в ефірі ICTV. Знаючи, як важко дивитися Real Video в українських 

умовах, ми поки вирішили не розміщувати на цій сторінці наші ефірні промо 

матеріали і уривки з програм. Але просто подивіться ICTV, і напишіть нам 

ваші враження», «Нам дуже приємно отримувати ваші зауваження і поради. І, 

повірте, вони не йдуть у смітник. Сподіваємося, що ICTV ONLINE стане 

нашим спільним надбанням, незалежно від місця проживання і мови, якою ми 

говоримо». 

Із тексту видно, що програмноапаратна база телеканалу ICTV уже в той 

час дозволяла розміщувати відеоматеріал онлайн, але цього не було зроблено, 

поперше, через низький рівень медіаграмотності населення України, по

друге, через неякісний доступ українців до мережі, а саме: низька швидкість 

з’єднання, обмежене територіальне покриття, висока ціна за користування 

послугами інтернетпровайдерів.  

Таким чином цей комерційний телеканал був першим серед українських 

телемовців, який теоретично запустив онлайнове мовлення у вигляді окремих 

відеоматеріалів на сайт. 

Відповідно, глядачі могли залишати у спеціально відведеному полі 

побажання щодо сітки мовлення, прохання показати певні програми,  фільми, 

серіали  і т.д.  

В «Опитуваннях тижня» користувачам пропонувалося відповісти на 

абсолютно різні запитання якто «Які б програми, фільми, серіали ви б хотіли 

побачити на ICTV?», «Яку інформацію ви хотіли б знаходити на сайті ICTV 

ONLINE?», «Що з того, що ви колинебудь робили в інтернеті, ви вважаєте 

найцікавішим і порадили б зробити іншим?», «Про що б ви не наважилися 

розповісти навіть своєму найближчому другові», «Чи доводилось вам давати 

хабаря, і яка була реакція того, хто його отримав», «Як Ви вважаєте, чи існує 

справжнє кохання?» і т.д. Адміністрацією сайту пропонувалися і запитання 
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про культових героїв серіалів: «Чи знаєте ви скільки у Альфа шлуночків та чи 

смакує йому пиво?». Завдяки таким щотижневим опитуванням на сайті 

зав’язувалися дискусії, обговорювалися наповнення ефіру й тривали 

спілкування на інші теми. 

 

Рис. 13. Сайт ICTV пропонує глядачам оцінити роботу телекомпанії. 

 

Сайт також пропонував телеглядачам знайомитися один із одним через 

власну службу знайомств у підрозділі «Шукаю друзів». Користувачі мали 

змогу викладати на вебсторінку інформацію про себе та контактні дані.  

Окрім усього, ICTV публікував невеликі текстові матеріали та ессе своїх 

глядачів: «Риби говорять», «Форум ідей», «Ванна з пінкою», «Бюро 

подорожей».  

Рубрика «Не знаєте чим зайнятися?» пропонувала дати свої відповіді на 

такі запитання: Як часто з вами трапляється таке, що ви приїжджаєте у 
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незнайоме місто, у вас виявляється вільний вечір (або, навіть, цілий день), і ви 

не знаєте, чим його зайняти? Та хіба з вами таке не траплялося у вашому 

власному місті? Ми хочемо вам допомогти і створити базу даних цікавих 

заходів, які відбуваються у різних містах України. Звичайно, ми розраховуємо 

і на вашу допомогу. 

Сервіс «поЧАТок розмови» надає можливість зареєстрованим глядачам 

обмінюватися текстовими повідомленнями в закритому онлайнкабінеті.  

Вебсайт не мав єдиної мови — одні розділи написані українською, інші 

— російською, у той час, як посилання на зовнішні ресурси були іншими 

мовами. На думку компанії ICTV, інтернет є засобом універсального 

спілкування і тому інформацію варто було розміщувати тими мовами, які 

зроблять її доступнішою для більшості відвідувачів сайту. У лютому 2003 р. 

сайт змінив дизайн і перейшов на використання національного домену .ua. 

У лютому 2001 р. запрацював сайт «Нового каналу» за адресою 

www.novy.com.ua (пізніше novy.tv), який продовжував традицію попередніх 

телекомпаній і вважав інтернетфорум невід’ємною частиною сайту. 

Відзначимо, що глядачі цього каналу найактивніше користувалися форумом, у 

порівнянні з аудиторіями інших телеканалів. 

Форум проіснував 13 років (з 2001го по 2014й р.) і за перший рік, тобто 

у 2002 р., на ньому було створено 29 тем та написано 16,237 тис. повідомлень, 

а у 2014 р. на форумі залишено 478,057 тис. повідомлень, створено 7198 тем,  

зареєстровано 253,244 тис. користувачів. Така статистика свідчить про 

динамічне зростання інтересу користувачів до телепередач «Нового каналу». 

А врахочуючи, що його контент, в основному, був орієнтований на молодь, то 

можна стверджувати, що саме молоде покоління найчастіше користувалося 

вебфорумом і, відповідно, найбільше цікавилося новими цифровими та 

мережевими технологіями. 

Перші версії сайту телекомпанії не мали українськомовного варіанту, що 

спричинило багато суперечок і несхвальних відгуків на вебфорумі серед 
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глядацької аудиторії. Особливо гостро це питання обговорювалося у розділі 

(рос.) «О нашем сайте», а пізніше бесіда переросла у гілку (рос.) «Языковый 

вопрос».  

Важливість мовного наповнення сайту підтверджується і тим фактом, що 

працівники телеканалу, зокрема відомий журналіст Андрій Шевченко, був 

незгодний із політикою телекомпанії: «Те, що наш канал не спромігся на 

українську вебверсію — позорище несусвітнє. Виправдання типу «сил 

замало» не витримує критики: переклад самих лише РЕПОРТЕРівських 

текстів на російську забирає сили і час щоденно, щогодинно. Треба чесно 

визнати: в інтернеті канал робить ставку на російськомовних і не виявляє 

жодної поваги до тих, кому українська — не державна, а рідна. «Внятної» 

аргументації на користь русифікації від рідного каналу, я не чув. Спочатку 

керівники обіцяли, що сайт буде двомовний, потім — що українці отримають 

свою версію із запізненням на місяць, потім — нічого»15. 

Серед іншого, користувачі коментували популярні у той час передачі 

«Зона ночі», «Підйом», «Репортер», «Гол», «Запитайте у лікаря», 

«Кунсткамера», «За гроші», «Ревізор», «ШОУМАSТГОУОН» тощо. 

Розробка сайту Національної телекомпанії України почалася у 1998 р. 

Аналіз інтернетархівів показав, що офіційне вебпредставницта було 

двомовним — українською та англійською мовами. Під час вивчення цього 

питання вдалося відновити стартові сторінки двох варіантів сайтів 1998 р. і 

1999 р. (Див. Додаток В). 

Оновлений сайт тоді ще «Першого каналу» відбувся у грудні 2003 року за 

адресою 1tv.kiev.ua. При цьому рухомий рядок сповіщав: «Для того, щоб у вас 

все гарно працювало, потрiбно мати комп’ютер із підтримкою української 

мови». В інтернеті підтримка браузерами і пошуковими системами 

кириличних знаків, зокрема українських літер «і» – «ї» – «є», з’явилася не 

                                                
15 Інтернетфорум Нового каналу за 2002 рік. 
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відразу. Через це правильне відображення тексту було актуальною проблемою 

для багатьох вебсайтів того періоду, через що розробники створювали 

декілька версій вебсторінок різними мовами. 

За рік, у 2004, адреса змінилася на 1tv.com.ua, і відтак доступне онлайн

мовлення міжнародної версії «Першого каналу» Всесвітньої служби УТР — на 

комп’ютері глядача мав бути встановлений програвач Windows Media Player 9, 

а швидкість підключення до інтернету повинна була бути не менше 200 Кбіт/с. 

Традиційно, як і на будьякому іншому сайті телеканалу, державний 

«Перший канал» мав комунікативний складник, представлений у розділі сайту 

«ІНТЕРАКТИВ», що поділявся на: 

– Форум. На ньому глядачі спілкувалися у таких рубриках: «Гарячі теми» 

(Євробачення 2005, Четверта влада, Імена з Оксаною Марченко), «Форуми 

Першого» (Обговорювання телеканалу, Обговорювання сайту, Технічні 

питання), «Програми Першого» (Обговорювання «Вістей», інформаційно

аналітичних, спортивних, громадськополітичних, науковопізнавальних, 

музичнорозважальних, культурологічних, духовних, зокрема авторських 

програм), «Загальний форум» (Вільний форум, ТелебаченнярадіоЗМІ, Кіно 

та література, Гумор, Мобільний зв’язок, Провайдери). 

– Чат. Сайт давав змогу відвідувачам створювати розмови в окремих 

«кімнатах» і обмінюватися текстовими повідомленнями у режимі реального 

часу.  

– Розсилка. Користувачі могли підписатися для отримання комплексної 

розсилки на електронну пошту — це були: а) новини «Вісті тижня»; б) 

щотижневі телепрограми; в) новини телекомпанії. 

– Мовлення ON-LINE. Онлайнова трансляція ефіру каналу на сайті. 

– Подарунки. У цьому розділі були розміщені фонові малюнки для 

робочого столу, календарі, флешролики, графічні теми для аудіо програвача 

«WinAmp», розмальовки, логотипи, банери тощо. 
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– Запитати. Використання цієї форми дає змогу відправити будьяке 

запитання до телекомпанії.  

Думку аудиторії стосовно програм тепер можна дізнаватися з форуму:  

кожен бажаючий висловлював свої міркування і допомогав формувати сітку 

мовлення каналу. 

Окрім усього, на сайті були доступні такі голосування (збережено 

оригінальний вигляд): 

 

 

 

Телекомпанія «Інтер» у кінці 2000 р. запустила сайт інформаційної 

служби (рос.) «Подробности», а через рік у мережі з’явилася власне офіційна 

вебсторінка телеканалу — www.inter.ua. Жоден із них не мав версії 

українською мовою. І попри те, що нині існує українськомовна версія сайту, 

українська мова звучить в ефірі Інтера, російська ж з каналу не зникла. Це 

свідчить про те, що орієнтація на російськомовну аудиторію нікуди не 

поділася. При цьому, жоден загальнодержавний канал Росії, попри наявність 

близько 2 млн українців, проживаючих на її території, не має жодної години 

мовлення українською. 
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Сайт (рос.) «Подробности» для комунікації з аудиторією запровадив 

рубрику «Голосування користувачів», де його відвідувачі мали можливість 

самостійно створювати теми для опитувань. Додані і пройдені модерацію 

голосування розміщувалися на вебсторінках безпосередньо під колонкою 

останніх інформаційних повідомлень. Мінімальний час відображення кожного 

голосування продовжувався один тиждень, а найцікавіші теми були активні й 

довший термін.  

За правилами, голосування користувачів не можуть вважатися такими, 

якщо запропоновані безпосередньо редакцією сайту. Незважаючи на це, 

телекомпанія, на нашу думку, проводила приховане вивчення інтернет

аудиторії — серед різноманітних голосувань з’являлися, фактично, анкетні 

опитування від одного і того ж користувача: «Ваш вік?», «Ваша стать?», 

«Регіон, в якому Ви проживаєте?», «Місце Вашого проживання?», «В даний 

час Ви працюєте/навчаєтесь?», «Звідки Ви заходите в інтернет?», «Скільки 

часу в середньому Ви проводите в інтернеті?», «Який браузером Ви 

користуєтеся?» або запитання про телеканал — «Ваш улюблений ведучий 

інформаційноаналітичної служби телеканалу «Інтер»?», «Чи вважаєте Ви 

об’єктивну подачу новин на телеканалі «Інтер»?» тощо. 

Перманентний розвиток вебтехнологій поступово починає змінювати та 

врізноманітнювати методи визначення глядацького попиту і на конкретний 

телевізійний матеріал, зокрема, і на контент за тематикою, у цілому. Так, 

голосування на вебсайті телеканалу на початку 2000х рр. були ефективним 

та, фактично, єдиним онлайновим способом дізнатися, наприклад, орієнтацію 

жанрові вподобання аудиторії, отримати інформацію щодо виправданості 

наповнення сітки мовлення тощо. 

У свою чергу, за допомогою електронних анкет телемовці вивчали,  в 

основному, персональну інформацію глядача (це дані про вік, стать, освіту, 

місце проживання, приблизні щомісячні витрати всієї сім’ї тощо) та, 

подекуди, його телевійні смаки. Тут запитання більше стосувалися 
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відеоконтенту в цілому — «Які дивитесь серіали, художні фільми?», 

«Чиє виробництво?», «Які б фільми ви хотіли побачити?» і т.д. 

Окремо слід зазначити, що такі комерційні компанії як «СТБ» та «ICTV» 

в опитуваннях особливо цікавилися якістю прийому сигналу, в який час 

глядач дивиться канал, чи влаштовує його час трансляції, що саме 

подобається/не подобається в ефірі — цю інформацію можна було викласти не 

тільки шляхом відмітки серед запропонованих варіантів відповіді, а й у формі 

вільного коментаря. 

Комунікативна специфіка сучасного телевізійного вебконтенту, зокрема 

в соціальних мережах та відеохостингах, насамперед, характеризуються 

присутністю безпосередніх або опосередкованих контактів авторів із 

аудиторією. 

Якщо мова йде про особистий відеоблог, то від уміння легко і 

невимушено спілкуватися із глядачами залежить кількість підписників 

сторінки чи каналу — від цього і сума заробітку. Цей факт доводить досвід 

найуспішніших практиків на YouTube, що використовують вказаний формат 

інтернетмовлення. Наприклад, такі українські канали як SlivkiShow, 

Познаватель, Kids Roma Show, Яри Лапа отримали мільйони підписників і 

десятки млн переглядів завдяки своїм комунікативним здібностям і 

проблемам, які були обрані для висвітлення. 

Такий спосіб комунікації характеризується: 

а) можливістю неформального спілкування з іншими користувачами з 

обраної тематики; 

б) можливістю розкрити свої здібності у певній царині; 

в) можливістю залучення й утримання постійних шанувальників; 

г) ефективним засобом для пошуку нових знайомих, адже відеоблог 

дивляться користувачі в усьому світі; 

ґ) простотою зйомки, оскільки запис можна зробити за один раз, 

тримаючи камеру в руці; 
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д) актуальністю матеріалів через регулярне завантаження нових роликів 

для підтримки інтересу глядачів до каналу. 

Що стосується комунікації через офіційні акаунти телерадіоканалів у 

соцмережах, то тут використовуються схема, за якою відбувається 

призначення керівника або адміністратора сторінки в інтернетспільноті. 

Уповноважена особа від імені компанії відповідає на коментарі, зауваження чи 

пропозиції. Іншим її обов’язком, не менш важливим, є збір та передача 

отриманої від учасників мережевої спільноти інформації для подальшого 

вивчення та аналізу. 

На сучасному етапі розвитку цифрових технологій важливу роль у 

процесі комунікації виробників телевізійного продукту із аудиторією 

відіграють і технічні можливості ґаджетів, і програмні рішення, які роблять 

процес взаємодії зручнішим та зрозумілішим. У цьому плані, невід’ємною 

частиною є інтерфейс користувача (ІК), який забезпечує обмін інформацією 

між людиною та програмноапаратними компонентами електронної системи. 

Одним із головних методів роботи ІК полягає у введенні даних чи команд 

у пристрій та виведенні інформації з нього. Способи виведення відповідають 

усьому доступному діапазону впливу на людські органи чуття, а саме через 

зоровий, слуховий та тактильний канали. Всі мультимедійні пристрої, 

включаючи смартфони, запрограмовані на взаємодію із людиною шляхом 

реагування на команди (голос, дотик) та відтворення даних на екрані через 

гучномовець (зір, слух). 

Сучасні українські масмедіа, які представлені в інтернеті і мають веб

сайт, оперують аудіовізуальністю для подачі матеріалу, отже, апріорі, ІК 

сучасних ґаджетів не може функціонувати без графічної основи. Візуальні 

вказівки та маніпуляції з зображеннями (анімаційними й статичними) 

складають основу графічного інтерфейсу користувача (ГІК), у якому будьякі 

операції відбуваються шляхом безпосередньої роботи з графічними 

елементами. 
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Існує декілька різновидів ГІК: віконний, WINP, веборієнтований. 

Специфіка останнього полягає у взаємодії користувача з вебсайтом або веб

застосунком через інтернетоглядач (браузер). Простий та зрозумілий веб

інтерфейс відіграє важливу роль у формуванні та подальшому функціонуванні 

будьякого мережевого ресурсу. У цьому контексті популярність 

конвергентних медіа залежить від якісно побудованої системи розміщення 

елементів на вебсторінці, оскільки текстові новини на їхніх сайтах часто 

супроводжуються «мультимедійним міксом» — зображення, звукозапис, 

відеоролик.  

Для того, аби всі складники будьякого конкретного матеріалу 

взаємодоповнювали один одного і не заважали користувачу засвоювати 

інформацію, використовуються спеціальні мови та команди. Створення та 

реалізація графічних ефектів у вебдокументі відбувається шляхом 

використання HTML, CSS та скриптів Java.  

Наприклад, на час написання цієї дисертації трендами у всевітньому 

павутинні були такі технології: а) «плаваючі» відео (англ. floating), за 

допомогою яких глядач має змогу власноруч переміщувати відеоролики у 

будьяку зручну точку екрана; б) мінімізація відео з автозгортанням та 

автозміщенням у верхій або нижній правий кут сторінки. Ці два різновиди 

фонового відтворення використовуються на різних мережевих ресурсах та 

платформах, а саме: 

– На сайтах мас-медіа. Українські ЗМК переймають багато досвіду із 

діяльності відомих закордонних медіа, серед чого ефективними можуть бути і 

програмні рішення, створені для зручного користування ресурсом.  

Показовим прикладом є сайт служби новин американської 

телерадіокомпанії CNN, де працює, написаний на сценарній мові 

програмування, скрипт а) автоматичного згортання, б) мінімізації (англ. 

minimize) та в) зміщення запущеного відео у правий верхній кут вебсторінки. 

Логіка полягає у тому, що при читанні текстового матеріалу або огляді всієї 
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сторінки, виникає необхідність прокрутки вебдокумента — відповідно у цей 

час відбувається неповноцінне відтворення відеоматеріалу.  

 

Рис. 14. Автоматична мінімізація та зміщення відеоролика. 

 

У згорнутому вигляді під роликом розміщений заголок усієї новини, який 

нагадує глядачу про що саме йдеться у відеоматеріалі (див. Рис. 14). 

При поверненні до того місця сторінки, де розміщений оригінальний ролик, 

його початковий розмір та розташування відновлюються. 

Інформаційна служба Радіо Свобода одна з перших в Україні застосувала 

алгоритм схожого автоматичного зменшення та переміщення відео на 

сторінці. Під час прокрутки вебсторінки донизу, зображення з роликом 

переміщується внижній правий кут і відтворення мультимедійного файлу 

продовжується (див. Рис. 15). 

 

Рис. 15. Відтворення мінімізованого відео на сайті «Радіо Свобода». 
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– У соціальних інтернет-мережах. «Плаваюча» технологія розміщення 

відеофайлів розроблена та запущена у роботу найпопулярнішою світовою 

соцмережею Facebook. Більшість українських телеканалів присутні у цій 

спільноті, через це глядацька аудиторія активно користується останніми 

мультимедійними розробками.  

Обраний відеоролик можна витягти, наприклад, зі Стрічки Новин (News 

Feed) та переглядати його у фоновому режимі під час інших дій. При 

наведенні курсора на спеціальну піктограму , зображення відеофайлу 

зменшується, відокремлюється від оригінальної картинки і стає готовим для 

переміщення (див. Рис. 16). 

 

 
 

Рис. 16. Плаваюче відео на сторінці телеканалу «UA:Перший». 

 

– На відеохостингах. Глобальний відеосервіс YouTube, завдяки 

перманентним нововведенням та удосконаленням власного вебінтерфейсу, 



154 
 

 
 

надає своїм користувачам широкий спектр мультимедійних можливостей для 

творчої діяльності чи ведення бізнесу.  

Окрім великої кількості візуальних та інтерактивних інструментів, 

хостинг запровадив опцію «Картинка в Картинці» (ориг. Picture in Picture) — 

це один із елементів графічного інтерфейсу користувача. Під час пошуку 

потрібного ролика, глядач може переглядати інший відеофайл у фоновому 

режимі. Для цього достатньо навести курсор на піктограму відео, викликати 

контекстне меню і натиснути «Play Picture in Picture» (див. Рис. 17). 

 

 

Рис. 17.  Відтворення відео в YouTube з опцією «Картинка в картинці» 

 

Засоби мобільного додатоку YouTube також забезпечують зручність при 

користуванні пошуком чи виконанні будьяких інших дій на тлі програвання 

відеокліпів. Ролик, який відтворюється, автоматично розміщується внизу 

екрана смартфона, якщо користувач вийшов із головного віконця і повернувся 

назад до пошукової стрічки (див. Рис. 18). Для того аби закрити відео 

достатньо здійснити пальцем рух ліворуч на його зображенні. 

Таким чином, описані технології фонового відтворення відео можна 

вважати суттєвими, і водночас, логічними доповненнями до вебінтерфейсу 

будьякого сучасного інтернетресурсу. Для якнайдовшого утримання 
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аудиторії на своєму сайті, компанії (телевізійні канали, соціальні мережі та 

медіа, відеохостинги) постійно вивчають логіку дій кожного користувача, 

враховують зауваження та удосконалюють графічний інтерфейс.  

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 18.  Згортання відеоролика у мобільному додатку YouTube. 

 

Програмні розробки скеровані на встановлення продуктивного зв’язку 

між учасниками мережевого діалогу, комунікативний складник якого 

виявляється не тільки в інтерактивності чи прямому спілкуванні виробника та 

споживача. Безпосередня взаємодія користувача із вебсайтом через засоби 

ІКТ — це також один із важливих елементів мережевої комунікації. При чому 

якість такої взаємодії прямо визначає популярність та подальше існування 

інтернетресурсу. 
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3.3. Участь аудиторії у створенні телевізійного онлайн-контенту 

 

Перехідній етап від другої версії Вебу до третьої, який триває до нині, 

поступово розширює онлайновий інструментарій для взаємодії виробника з 

аудиторією, завдяки чому існує можливість миттєвого обміну текстовою 

інформацією та безлімітною кількістю мультимедійних даних. Зважаючи на 

світову тенденцію збільшення відеотрафіку, все більше телевізійних ЗМК 

орієнтуються на співпрацю з глядачем задля спільного створення якісного та 

успішного продукту. 

У цьому плані слід окремо вказати на те, що масмедіа у будьякі часи 

відігравали основну роль у формуванні як окремого індивіда, так і всього 

соціуму. Задоволення інформаційних потреб необхідне людині не тільки для 

орієнтації у життєвій реальності й розв’язання певних проблемних ситуацій, а 

й для корегування вже зафіксованої у її свідомості картини світу і т.д. 

Відсутність потрібних повідомлень ставить під загрозу повноцінну розумову 

діяльність особистості, тому утримання балансу між інформаційними 

запитами та повноціністю їхніх задоволень безпосередньо пов’язане із 

соціальною діяльністю людини. Отже один із критеріїв ефективності мас

медіа полягає у розвитку та задоволенні інформаційних потреб усього 

населення, у цілому,та активної частини аудиторії, зокрема. 

Описані у попередньому підрозділі схеми комунікації з глядачами та 

вивчення своєї аудиторії українськими телеканалами започаткували таку 

систему створення телевізійного продукту, в якій виняткову роль відігравала 

інтерактивність через засоби всесвітнього павутиння першої версії. 

Спостереження, проведені у ході написання дисертації, констатують 

наявність активного та взаємовигідного співробітництва виробника та 

аудиторії в інтернетпросторі. Отже комунікативна цінність онлайнового 

телебачення та його виробництва полягає у створенні нового відеоконтенту за 

допомогою сучасних засобів комунікування. Закономірно, що до нашої 



157 
 

 
 

України така практика прийшла зза кордону, а саме зі сфери американського 

кінематографа. Промовистим фактом було активне залучення інтернетфанів 

відомого фантастичного серіалу «Ксена: принцесавоїн» до написання 

сценаріїв деяких епізодів. Цей телевізійний проект один із перших у світі, 

виробники якого використовували ресурси всесвітнього павутиння не тільки 

для рекламування і просування свого продукту, а й для вивчення аудиторії. 

Коли серіал запускався в ефір, сценаристи спостерігали за розмовами глядачів, 

які в цей час обговорювали хід подій у чаті. Це відбувалося за такою схемою: 

серіал демонструвався на екрані телевізора, а на моніторі комп’ютера 

відображалася переписка учасників інтернетбесіди. 

Серед світових фансайтів серіалу можна згадати такі як XenaFan, Ausxip 

(Australian Xena Information Page), XenaFanFiction, XenaCentral. Але одним із 

найвідоміших інтернетресурсів, присвячених цьому телевізійному шоу, був 

«Whoosh!» 16, який створений у 1996 р. і мав статус «міжнародної асоціації з 

вивчення Ксени» (International Association of Xena Studies). Популярність фан

клубу досягла піку, коли голлівудська студія Universal Pictures, що знімала 

«Ксену», схвалила його діяльність17.  

Розділи сайту складаються із написаних фанами статей, інтерв’ю з 

акторами, аналізу епізодів, художніх робіт фанів тощо. Цінність цього сайту 

полягала в тому, що прихильники «Ксени» збирали інформацію про кожен 

епізод і досліджували історію їх написання. Так за матеріалами сайту стало 

відомо, що існувало щонайменше три синопсиси першої серії першого сезону. 

На сайті можна отримати вичерпну інформацію про серіал завдяки довідковій 

службі «Ксена у запитаннях і відповідях» (The Xena: Warrior Princess FAQ). 

Перший вебфорум в інтернетпросторі Україні, призначений для 

комунікації з відвідувачами сайту, був створений студією «1+1». Будьякий 

                                                
16 Сайт і по цей день доступний за адресою http://whoosh.org/ 

17 Ross, S. M. Beyond the Box: Television and the Internet / S. M. Ross. – Malden, John 

Wiley & Sons, 2011. – 280 p. 
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користувач міг створити гілку для розмов або висловити свою думку в інших 

розділах. Спілкування авторів програм із глядачами у форматі онлайн

переписки відразу стала популярною. Ось деякі приклади створених тем на 

форумі: «Миколі Вересню: тема передачі», «МНЕ НИКОГДА НЕ 

НРАВИЛАСЬ «ТАБУ», «Критикую «ТАБУ», «Миколу Вересня вітаємо з 

народженням донечки!» тощо. 

Водночас це була перша українська практика реального впливу інтернет

аудиторії на контент телемовця. Вперше задіяти користувачів у створенні 

передачі вирішили саме автори проекту «Табу» з М. Вереснем» — 

адміністратор програми, а інколи і сам ведучий, закликали глядачів 

пропонувати нові теми та залишати відгуки («Програма «Табу» запрошує до 

участі в зйомках», «Висловлюйтеся в ефірі програми «Табу» , «Табу» шукає 

героя!»). 

Ще популярнішим цей форум став після касетного скандалу 2000 року, 

коли відвідувачі активно брали учать в обговоренні сенсаційної в 

українському політикумі теми під назвою «Wow!!! Cенсація з голосом Кучми! 

Інтернет усе ж змінить Україну». 

Яскравим прикладом також була інтернетдіяльність журналіста 

телеканалу «СТБ» та керівника проекту «ХПАНСІЯ» М. Василькова, який 

завдяки форуму знаходив для своєї 17хвилинної програми героїв із  

особливими, неординарними уміннями, на кшталт, (рос.) «прыжок под 

парашютом с зеппелина (смотрите в следующую субботу), банджы с 

вертолета, мототрюки или просто дурь, типа проглотить рыбку и выстругать 

ее живою…». Зазвичай, через два тижні після зйомок програма з його 

черговим героєм з’являлася на екрані телевізорів. Будьхто із глядачів, завдяки 

всюдисущності всесвітнього павутиння, міг побачити таке оголошення і стати 

учасником спільного створення продукту. 

Отже, завдяки інтерактивним можливостям інтернету, українські 

телемовці ефективними та новітніми на той час способами дізнавалися думки 
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глядачів про свій продукт, анонсували вихід чергової передачі, запитували про 

теми майбутніх випусків, і, щонайважливіше, отримували відповіді від своєї 

аудиторії — ідеї для наступних програм та критику попередніх.  

Узаємовигідний обмін повідомленнями між двома сторонами 

комунікаційного процесу створило телебачення нового типу. Це все більше 

спостерігається на сучасному, активному етапі розвитку ІКТ, коли 

нівелюється межа між виробником (телеканалом) та споживачем (глядачем).  

На прикладі американської телекомпанії CNN можна розглянути світову 

практику залучення соціуму до спільного створення, так званих, «телевізійних 

повідомлень». Компанія запровадила систему CNN iReport — до роботи 

запрошуються десятки тисяч репортерівволонтерів (iReporters) для зйомок 

відеосюжетів на замовлення каналу. Існує лише єдина вимога — потрібно 

мати мобільний телефон, який здатний фільмувати, або звичайну відеокамеру. 

Вся надіслана інформація переглядається адміністраторами, які її фільтрують і 

розподіляють за відповідною тематикою.  

Українські телеканали також засвоюють іноземний досвід та 

використовують його у своїй роботі. Інформаційна служба «Радіо Свобода» 

пропонує своїм користувачам надсилати власні фото й відеорепортажі. Проект 

«Я – РЕПОРТЕР» закливає глядачів знімати цікаві, важливі події на камеру 

або телефон і відправляти їх через форму завантаження на сайті. Відео та 

фотоматеріали, після обробки відповідними службами, можуть бути 

опубліковані на вебпорталі «Радіо Свобода». 

Телевізійний канал «112 Україна» активно впроваджує в інтернеті 

соціальноспрямовану програму «112 Очевидець» та пропонує кожному стати 

ньюзмейкером. Спеціально розроблений мобільний додаток дає змогу будь

кому зафільмувати подію та завантажити фотографії чи відеоролики на сервер 

телеканалу. У випадку, якщо редакція використає відзнятий матеріал для 

ефіру, користувач отримає грошову винагороду на віртуальний рахунок.  
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Важлива з комунікаційного боку специфіка роботи служби 

«112 Очевидець» полягає у можливості прямо з мобільного додатку ділитися в 

соціальних мережах надісланими на телеканал світлинами або відеороликами. 

Це значить, що будьякий користувач може повідомляти іншим учасників 

інтернетспільноти про себе як про очевидця важливої події. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 19. Меню мобільного додатка «112 Очевидець». 

 

Функція шарингу доступна після затвердження редакцією отриманих 

матеріалів, а якщо вони потрапили в ефір, то ними також можна поділитися 

ще й у статусі співавтора. Таким чином користувач може збирати голоси за 

своє відео — не лише у самому додатку, а й на сайті «112 Очевидець». 

Окремо варто зазначити, що додаток має особистий кабінет користувача 

— «Мої матеріали», в якому зберігаються всі надіслані користувачем відео та 

фотосвідчення. За допомогою цього меню можна відстежувати статус 

відзнятих матеріалів починаючи від етапу відправлення до моменту купівлі їх 

редакцією. 
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Телеканал «Еспресо» започаткував телевізійну спільноту «Клуб Еспресо» 

— вебмайданчик для спілкування та співпраці з глядачами, учасники якого 

зможуть проводити вебконференції, коментувати, пропонувати теми ефірів, 

висловлювати вподобання з приводу матеріалів чи будьякої події. 

Глядач, який є автором або став співучасником створення матеріалу, має 

змогу одночасно і впливати на подальше просування продукту в інтернеті. 

Тож ще одним способом впливу на телевізійний контент можна вважати 

редагування відео в онлайновому режимі. В мережі функціонує низка 

ресурсів, які дають змогу керувати процесом монтування роликів 

безпосереднього з інтернетоглядача. З відомих програм слід виокремити 

LifeFilm, VideoToolbox, JayCut, Stupeflix, Kaltura, One True Media, Cellsea, 

Animoto, MovieMasher. 

Якщо говорити про керування вебтрансляціями через відеохостинги, то 

сьогодні популярним та ефективним глобальним ресурсом є YouTube. 

Компанія Google розробила сервіс, який дає змогу редагувати відео напряму з 

браузера — за допомогою технології YouTube Video Editor українські 

власники акаунтів на цьому відеохостингу можуть редагувати чи нові, чи вже 

завантажені у профіль користувача відеоролики, а саме: 

– зменшувати хронометраж відео; 

– додавати чи редагувати звукові доріжки; 

– стабілізовувати кадри, якщо зйомка відбувалася в ручному режимі; 

– повертати або змінювати екранне орієнтування зображення; 

– змінювати контрастність, яскравість та додавати насиченість 

відеороликам.  

Безумовно, цей онлайновий редактор не претендує на конкуренцію з 

такими потужними офлайновими інструментами відеомонтажу як, наприклад, 

Adobe Premiere, Pinnacle Studio, Sony Vegas, проте, зможе їх замінити, якщо 

необхідна оперативна корекція матеріалу. Все ж, таке редагування має свої 

позитивні сторони, адже при такому підході зберігаються ідентифікатори 
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відеоматеріалів — це означає, що власник збереже кількість переглядів і 

коментарів, а посилання на відео залишиться тим самим.  

Відзначимо, що більшість українських телеканалів діляться серіалами та 

програмами власного виробництва у соціальних мережах та викладають їх на 

відеохостинг YouTube. Аналіз офіційних акаунтів показав, що глядачі 

віддають перевагу розважальним передачам. Це також підтверджує 

дослідження компанії GoogleУкраїна, відповідно до якого одні з основних 

мотивацій українського глядача полягають у розвагах та пошуках натхнення. 

Відповідно, такі жанри відеопередач як ТВшоу, музичні та гумористичні 

програми посідають перші місця у рейтингу переглядів. 

Отже, з 14 програм компанії «1+1» («Голос країни», «Танці з зірками», 

«ПроФутбол», «Світське життя», «Сніданок з 1+1», «Світ навиворіт», 

«Інспектор Фреймут», «Маленькі гіганти», «Вечірній квартал», «Міняю 

жінку», «Українські сенсації», «Секретні матеріали», «Гроші») 

найрейтинговішим виявилося телевізійне шоу «Голос країни». Воно 

зареєстроване на YouTube з 2011 р., має загальну кількість відео 2652, 

переглядів — 636 млн. Найпопулярніший ролик (рос.) «Варвара, Єва, Талі – 

«Маленькая девочка» переглянули 17,5 млн. разів. 

Далі — з 17 програм виробництва СТБ («Танцюють всі», «Холостяк», 

«Все буде добре», «ХФактор», «За живе!», «Україна має талант», «Битва 

екстрасенсів», «МастерШеф», «Зважені та щасливі», «Коли ми вдома», «Все 

буде смачно», «Хата на тата», «Сюрприз, сюрприз!», «Битва екстрасенсів», 

«Один за всіх», «Караоке на майдані», «КУБ») найвищу сходинку за 

переглядами посідає шоу «Танцюють всі». Проект присутній на YouTube з 

2012 р. і за 5 років зібрав на своєму каналі 2093 відеосюжетів, які переглянуло 

більше 454 млн. разів. шести хвилинний відеоролик (рос.) «Королева тверка – 

Оля Лета. Танцуют все! Сезон 9. Выпуск 1. Кастинг в Днепре», який з’явився 

на відеохостингу у вересні 2016 і за 14 місяців набрав майже 12,2 млн. 

переглядів. 
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Із 11 телепрограм Нового каналу («Серця трьох», «Аферисти в сітях», 

«Ревізор з Тищенко/Страсті за Ревізором», «Фабрика зірок», «Підйом», «Топ

модель поукраїнськи», «Від пацанки до панянки», «Абзац!», «Київ вдень та 

вночі», «Зоряні яйця», «Кохання на виживання») перше місце за кількістю 

переглядів посідає «Аферисти в сітях» із сюжетом (рос.) «Лесбиянки 

атакуют!» — 5,1 млн. 

Можна порівняти ці цифри із найрейтинговішими політичними токшоу: 

чотирьохгодинна передача «Шустер Live» (3S) від 12 лютого 2016 р. за місяць 

набрала 356 тис. переглядів, за рік загальна кількість яких налічувала лише 

402 тис.  

Іншу двогодинну політичну програму «Свобода слова» (ICTV) переглядає 

за рік не більше ніж 97 тис. разів.  

Півторигодинна передача «Право на владу» (1+1) за рік не набирає 

більше 37 тис. переглядів. 

Проаналізовані YouTube та Facebookакаунти 28 телеканалів показують  

орієнтацію української аудиторії, в основному, на розважальні жанри програм. 

Тут провідну роль відіграють такі чинники: 1) творці успішних шоу велику 

увагу приділяють візуальному оформленню сайтів; 2) роблять ставку на 

постійну комунікацію й співпрацю з аудиторією. Відповідно, один із 

ключових елементів такого підходу — глядач повинен відчути себе частиною 

проекту і усвідомлювати важливість свого голосу. 

Наприклад, на вебсторінці одного з популярних в Україні телешоу 

«Танцюють всі» (СТБ), окрім фотогалереї та відеороликів, розміщено 

інформацію про ведучих, журі та учасників. Розділ «Фанзона» призначений 

для голосувань, зокрема на тему «ТОП6: за кого вболіваєш ти?», які можуть 

проходити двома шляхами: за допомогою смсповідомлення або вибору 

відповідного пункту (див. Рис. 20). 
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На початку першого виходу в ефір (2008 р.), на сайті проекту 

проводилося опитування «Для кого танець це життя, а для кого – 

захоплення?».  

Дещо інші за назвою, але не за змістом, рубрики сайту розважального 

проекту «Танці з зірками» (1+1) — «Пари», «Судді», «Костюми», «Відео» та 

«Новини». Цікавою візуальною знахідкою є те, що тут відвідувачі мають 

змогу переглянути улюблений танець у форматі сферичної зйомки (360°). 

 

 

Рис. 20. Голосування та опитування на вебсторінці телепроекту 

«Танцюють усі» (СТБ). 

 

Розробники сайтів обох проектів дотримуються єдиної структури їх 

побудови (зверху вниз):  

– шапка (логотип проекту, іноді з героями програми); 

– меню (складається зі схожих рубрик); 

– контент (текстові матеріали, фотографії, відеосюжети). 

Прагнення телекомпаній до залучення глядацької аудиторії у процес 

спільного створення відеопроектів прослідковується ще й у такому моменті як 

проведення кастингів. Так, СТБ на своєму сайті проводить 18 відборів 
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одночасно, в яких усі бажаючі запрошуються до участі у різних проектах. 

Новий канал пропонує взяти участь у 7ми кастингах, у тому числі й у 

змаганнях за звання нового обличчя каналу. «1+1» шукає цікавих героїв, які 

готові змінити своє життя на очах у всієї країни в 6ти відборах. 

 

Висновки до розділу 3 

 

У ході дослідження комунікативної цінності українського телебачення в 

інтернеті ми дійшли таких висновків: 

1) розвиток всесвітньої павутини та цифрової електронної техніки 

створив сприятливі передумови і для еволюції реципієнтів, і для виходу на 

новий рівень розвитку медіа, який зреалізувався в мультимедіа, і для 

створення різних спільнот у соціальних мережах, що посприяло формуванню 

громадянського суспільства; 

2) із появою українського інтернетсегменту, телеканали починають 

активно створювати сайти та застосовувати новітні методи вивчення та 

спілкування зі своєю аудиторією. Завдяки інтерактивним можливостям 

всесвітнього павутиння тележурналісти та автори дізнавалися про враження 

глядачів про свої передачі, анонсували вихід нових та запитували про теми 

майбутніх випусків і, щонайважливіше, отримували відповіді від глядачів на 

свої запитання, критику та ідеї для наступних випусків; 

3) на сучасному етапі розвитку ІКТ важливу роль у процесі комунікації 

виробників телевізійного продукту із аудиторією відіграють не тільки технічні 

можливості ґаджетів, а й програмні рішення, які спрощують процес взаємодії. 

Одним із таких є якісний інтерфейс користувача, який забезпечує обмін 

інформацією між людиною та програмноапаратними компонентами 

електронної системи та робить успішною співпрацю телемовця зі споживачем; 

4) процес комунікації виробника з аудиторією полягає у можливості 

отримувати необхідну інформацію не тільки шляхом анонімних опитувань чи 
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голосувань великої кількості респондентів із наперед визначеними питаннями, 

а й завдяки liveспілкуванню з кожним користувачем інтернетресурсу. Усе це 

сприяє і розширенню телевізійної аудиторії, у цілому, і залученню до 

співпраці щоразу більшої кількості глядачів. З поширених нині засобів для 

мережової взаємодії з користувачамими виокремили зі слухачами/глядачами 

як традиційні або класичні  — анкетування, голосування та власне онлайнові 

— спілкування на форумі, бесіди в онлайнчатах, liveдіалоги в соціальних 

мережах. Завдяки інтернетфорумам, де можна створити окрему тему для 

обговорення, телекомпанії часто залучають аудиторію для критики,  

удосконалення та спільного створення телевізійного продукту.  

Технології фонового відтворення відео є суттєвими і водночас логічними 

доповненнями до вебінтерфейсу будьякого сучасного інтернетресурсу. Для 

якнайдовшого утримання аудиторії на своєму сайті, медіа знаходяться у 

режимі постійного вивчення логіки дій користувачів, враховують конкретні 

зауваження і завдяки цьому удосконалюють графічний інтерфейс. 
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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 90х років була б навряд чи здійсненою. Відповідно, розглядати 

становлення аудіовізуальної специфіки та комунікативної цінності 

українського онлайнового телебачення без вивчення підвалин цього періоду 

було неможливо. 

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 онлайнінструментарію нові аудіовізуальні 

комунікативні технології для виходу на цільову аудиторію та її утримання. 

III.  2001–2008 рр. — активні розробки у сфері онлайнтехнологій стають 

потужним інструментом для вивчення аудиторії з ще більшим функціоналом. 
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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 

22х 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 22х пропонувало 

аудиторії повноцінне онлайнове мовлення, а в 2016 р. – це було вже 

19 телеканалів з 22х. 

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 
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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 онлайнмовлення, 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 онлайнтехнологій 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 онлайнмережі як найпоширенішому каналу передачі 

інформації. 

Аудіовізуальна специфіка українського онлайнового мовлення має два 

складники — технічний та комунікативний. До технічного належить 

комп’ютерна техніка та ІТтехнології, бо будьякий онлайновий вміст 

функціонує у межах дворангових (клієнтсерверних) 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 
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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 

повномасштабне, повнокольорове видовище, а інтернет сприяє швидкому 

маловитратному й ефективному їх поширенню. 

4. Комунікативна цінність українського онлайнового телемовлення – це 

властивість масмедіа задовольняти як інформаційнорозважальні 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 онлайнаудиторії; 

б) спільного формування телевізійного контенту; 

в) піринговому (децентралізованому) мовленню; 

г) онлайнтестування 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); 
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б) оформленні контенту (програмна обробка відеопотоку під час та після 

трансляції); 

в) розповсюдженні на різноспеціалізованих онлайнресурсах (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, Unixподібні, 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. 

Еволюція торкнулася не тільки суспільних процесів і медіа, а й 

реципієнтів як учасників. До цифрової революції телебачення сприймалося в 
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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 онлайндіяльності:  

а) розширювати практику онлайнтрансляцій разом з публікаціями 

окремих тематичних відеосюжетів, які складають основу ефіру;  

б) постійно оновлювати відеоконтент на всіх онлайнресурсах, 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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2. Соловйов М.С. Визначення понять «IPTV» та «WebТВ» через призму їх 

функціонування і способів передачі даних. Наукові записки Інституту 
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5. Соловьев М.С. Роль видеохостингов как онлайнсервиса для 

украинского вебтелевидения (на примере YouTube). Сolloquium-journal. 
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1. Науковопрактична конференція за міжнародною участю «Дні 

інформаційного суспільства–2012» (м. Київ, 2012, форма участі – очна).  

2. Щорічна науковопрактична конференція за міжнародною участю «Дні 

інформаційного суспільства–2013» (м. Київ, 2013, форма участі – очна).  

3. Щорічна науковопрактична конференція за міжнародною участю 

«Інформаційне суспільство в Україні: стан, проблеми, перспективи» (м. Київ, 

2015, форма участі – очна). 

4. Всеукраїнська науковопрактична конференція «Соціальні комунікації: 

інструменти, технологія і практика» (м. Запоріжжя, 2017, форма участі – 

заочна). 

5. Друга всеукраїнська наукова конференція «Соціальногуманітарні 

науки та сучасні виклики» (м. Дніпро, 2017, форма участі – заочна). 
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ДОДАТОК Б 
 

СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІСТЬ ОНЛАЙНОВОГО РАДІО 
 

Порівняння дизайну перших транзисторних радіоприймачів Regency та 

сучасних мультимедійних пристроїв iPod (Apple) 
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Сітка мовлення першого інтернет-радіо Virgin Radio, 1993 р. 
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Стартова сторінка та сайт Українського радіо, 2001 р. 
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Радіостанції, які ведуть онлайнове мовлення виключно українською 

мовою і подають українськомовний контент 

 

– «Перший канал Українського радіо». Ефір складається з інформаційно

музичних блоків, інформаційних програм і випусків, що висвітлюють 

найважливіші події в Україні та за кордоном, передач на громадсько

політичні, соціальноекономічні теми, літературнохудожніх, музичних 

програм, передач для дітей та юнацтва. 

– «Радіо Промінь» — українська державна радіостанція і другий канал 

національного радіо. За форматом — інформаційномузичний канал блокового 

типу. 

– «Українське радіо Культура» — це радіо насамперед для тих, хто любить 

музику, літературу, театр, кіно і прагне долучитися в ефірі до обговорення 

найширшого спектру тем за участю відомих діячів культури і мистецтва.  

– «Всесвітня служба радіомовлення України». Радіо знайомить зарубіжного 

слухача з усім розмаїттям політичного, соціальноекономічного та 

культурного життя України. 

– «Громадське радіо» — незалежна «розмовна» радіостанція щодня подає 

останні й найважливіші новини та аналіз поточних подій. 

– «Яскраве радіо» мовить виключно українську музику. 

– «Ера FM» — українська недержавна радіостанція інформаційно

політичного спрямування. 

– «Країна ФМ» — винятково українськомовне радіо. 

– «Радіо1.ua» — 100% українськомовне, засновником якого є Руслана 

Лижичко.  

– «Є!Радіо» — транслює популярні пісні українською мовою в стилі рок, 

поп, хіпхоп. Велику увагу приділяє новим талановитим гуртам.  

– «Молоде радіо» мовить у цілодобово форматі. В ефірі україномовна 

музика різних стилів та часів, легенди та молоді виконавці. 
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– «Радіо Соловейко» — музичне популяризаційнорозважальне радіо про 

українську народну музику. Окрім фольклорних в ефірі звучать і авторські 

пісні, які з'явилися 100 і більше років тому.  

– «UAРадіо» — інтернетрадіо якісного українськомовного контенту. У 

ефірі цілодобово звучить найкраща українська музика у таких жанрах: поп, 

індіпоп, рок, фолк, джаз та різноманітні об’єднання цих напрямків.  

– «Радіо Сковорода» — перше українськомовне мандрівне онлайнрадіо. 

Окрім української музики також звучать рейтингові композиції світових 

виконавців. 

– «УХРадіо» — тернопільська радіостанція Українська Хвиля веде 

мовлення 100% українською мовою. Окрім музичних блоків в ефірі лунають 

місцеві новини, хітпаради, розважальні, пізнавальні та вітальні програми. 

Протягом усього ефіру працює студійний пейджер.  

– «РокРадіо» мовить українськомовний рок і практично весь ефірний час 

зайнятий музикою.  

–  «Фест Радіо Забава». В основі музичної фонотеки каналу — коломийки, 

народні пісні, відомі світові шлягери на український лад в сучасній 

інтерпретації.  

– «Живе радіо» — цілодобова інтернетрадіостанція, мовлення якої 

спрямоване на спілкування з аудиторією на різноманітні аспекти церковної 

тематики. Програмна політика не обмежується трансляціями богослужінь чи 

проповідями.  

– «FM Галичина» — цільовою аудиторією радіо є понад 2 млн жителів 

Галичини. 

– «Радіо ГРАД ЛЕВА» — православне українське радіо  
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ДОДАТОК В  

 

СТАНОВЛЕННЯ ТА СУЧАСНІСТЬ УКРАЇНСЬКОГО ТЕЛЕБАЧЕННЯ 

В ІНТЕРНЕТІ 

 

Перший сайт Національної телекомпанії України, 1998 р. 
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Стартова сторінка та англомовна версія сайту «Першого національного», 

1999 р. 
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Стартова сторінка першого сайту студії «1+1», 1998 р. 

 

Веб-сторінка ТСН (1+1), 1998 р. 
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Сайт ICTV, 1998 р. 
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Сайт телеканалу СТБ, 1999 р. 
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Сайт телеканалу Інтер у 1999 р. (зверху) та 2000 р. (знизу)  
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Сайт Нового каналу, 2001 р. 
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Сайт телеканалу СТБ, 2003 р 

. 
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Сайт 5 каналу, 2004 р. 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 



224 
 

 
 

Сайт Першого каналу, 2004 р. 

 

 

Форум Першого національного, 2004 р. 
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Проаналізовані веб-сайти українських телеканалів 

 

Телеканал Веб-адреса 

UA:ПЕРШИЙ https://tv.suspilne.media/ 

UA:Культура  https://culture.suspilne.media/ 

СТБ https://www.stb.ua/ 

Новий канал https://novy.tv/ua/ 

1+1 https://1plus1.ua/ 

Україна https://kanalukraina.tv/ua/ 

Громадське 
телебачення 

https://hromadske.ua/ 

ТЕТ https://tet.tv/ 

НЛО ТV https://nlotv.com/ 

5 канал https://www.5.ua/ 

24 канал https://24tv.ua/ 

NewsOne https://newsone.ua/ 

112 Україна https://ua.112.ua/ 

Футбол 1/2 https://footballua.tv/ 

Espreso.TV https://espreso.tv/ 

2+2 https://2plus2.ua/ 

Перший 
автомобільний 

https://1auto.tv/ 

К1 https://www.k1.ua/ 

Інтер https://inter.ua/ 

М1 https://m1.tv/ 

ZIK https://zik.ua/ 
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Рада https://iportal.rada.gov.ua/video/radatv/ 

Тоніс https://tonis.ua 

НТН https://ntn.ua/ 

Піксель TV http://pixelua.tv/ 

XSPORT https://xsport.ua/ 

Мега http://megatv.ua/ 

ICTV https://ictv.ua/ 

 

 

Проаналізовані сторінки українських телеканалів у соціальній мережі 

Facebook 

 

Телеканал Веб-адреса 

UA:ПЕРШИЙ https://www.facebook.com/suspilne.tb/ 

UA:Культура https://www.facebook.com/suspilne.culture/  

СТБ https://www.facebook.com/TVchannelSTB/ 

Новий канал https://www.facebook.com/NovyChannel/ 

1+1 https://www.facebook.com/1plus1.ua 

Україна https://www.facebook.com/kanalukraina 

Громадське 
телебачення 

https://www.facebook.com/hromadskeua/ 

ТЕТ https://www.facebook.com/tet.tv/ 

НЛО ТV https://www.facebook.com/NLO.tv 

5 канал https://www.facebook.com/5kanal/ 

24 канал https://www.facebook.com/news24ukraine/ 
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NewsOne https://www.facebook.com/newsone.ua 

112 Україна https://facebook.com/news112ua 

Футбол 1/2 https://www.facebook.com/footballuatv 

Espreso.TV https://www.facebook.com/espreso.tv/ 

2+2 https://www.facebook.com/2plus2.ua 

Перший 
автомобільний 

https://www.facebook.com/1auto.tv/ 

К1 http://www.facebook.com/K1.Channel 

Інтер https://www.facebook.com/Inter.ua/ 

М1 https://www.facebook.com/m1ukraine/ 

ZIK https://facebook.com/zik.ua 

Рада https://www.facebook.com/radatvchannel/ 

Тоніс https://ukua.facebook.com/tvtonis 

НТН https://ukua.facebook.com/ntn.channel 

Піксель TV https://ukua.facebook.com/pixeltv.ua 

XSPORT https://www.facebook.com/xsportua/ 

Мега https://ukua.facebook.com/megatvua 

ICTV https://www.facebook.com/ICTVchannel 
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Проаналізовані акаунти українських телеканалів на відеохостингу 

Youtube 

 

Телеканал Веб-адреса 

UA:ПЕРШИЙ https://www.youtube.com/channel/UCPY6gj8G7dqwPxg9KwHrj5Q 

UA:Культура https://www.youtube.com/channel/UCpzZB5rRJ0W7KzjVvfbMxew 

СТБ https://www.youtube.com/channel/UCrb7XNZEwPheovXjgbkH5vg 

Новий канал https://www.youtube.com/channel/UCAptZHV2xkB4GJGgSKRsHQ 

1+1 https://www.youtube.com/channel/UCVEaAWKfv7fE1cZuBs7TKQ 

Україна https://www.youtube.com/channel/UCtKnY1vJ37vKPgejc2kkBQ 

XSPORT https://www.youtube.com/channel/UC5fsOsxBas1aq9_dWwY8Hpg 

ТЕТ https://www.youtube.com/channel/UCzBdhZzaL63vQ6FdGFRvtcA 

НЛО ТV https://www.youtube.com/channel/UC5EifS230kRgstQx9nK4YlA 

5 канал https://www.youtube.com/channel/UCkyrSWEcjZKpIwMxiPfOcgg 

24 канал https://www.youtube.com/channel/UCEC4D0dTTJr_EEnEJz15hnQ 

NewsOne https://www.youtube.com/channel/UC9oI0Du20oMOlzsLDTQGfug 

112 Україна https://www.youtube.com/channel/UCj4dH8kfRQFey9MYSENPNaQ 

Мега  https://www.youtube.com/channel/UCm4FaCulLF6JlPzdIbGYepA  

Espreso.TV https://www.youtube.com/user/espresotv 

2+2 https://www.youtube.com/channel/UC0rUcXetsu_MA33brxjDNg 

ICTV https://www.youtube.com/channel/UCa85JIfBxZgcrsd8Ar7Z9nw 

К1 https://www.youtube.com/channel/UC9qZOOQl33QyDwMP2n_mDA/feed 

Інтер https://www.youtube.com/channel/UCu4JDSNiATbH7Rkv0YWvMPg 

М1 https://www.youtube.com/channel/UCS0IyAjNbVEZXK71iOVgXlQ 
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ZIK https://www.youtube.com/channel/UCUOsDBuiB_1zkRixc33TgSg 

Рада https://www.youtube.com/user/RadaTVchannel 

Тоніс https://www.youtube.com/channel/UCSRxTRWOx9wgsZFk77P71w 

НТН https://www.youtube.com/channel/UCbTaJID9nDLEy_LjtJT4xzw 

Піксель TV https://www.youtube.com/channel/UC_Z7UGrja3SJhRPqqPRPuag 

Громадське 
телебачення 

https://www.youtube.com/channel/UC2oGvjIJwxn1KeZR3JtEuQ  

Футбол 1/2 https://www.youtube.com/user/FootballTVUA 

Перший 
автомобільний 

https://www.youtube.com/channel/UC9Gu4QWHzIZzc8dwQ7cH8bQ  
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Рейтинг YouTube-акаунтів світових медіа 

В США та Європі медіа активно поширюють відеоматеріали в інтернеті 

(в YouTube і на сайти). Список побудований за кількістю переглядів у порядку 

спадання.  

США: 

– «WWE» (Спортивний), з 2007 р., 27983 відео, 15 млн підписників, 13,77 

млрд переглядів 

– «NBA» (Спортивний), з 2005 р., 25534 відео, 7,5 млн підписників, 4 млрд 

переглядів 

– «Warner Bros. Pictures» (Кіностудія, фільми), з 2005 р., 2028 відео, 3,8 млн 

підписників, 2,3 млрд переглядів 

– «ABCNews» (Новини), з 2007 р., 37206 відео, 2,44 млн підписників, 2,53 

млрд  переглядів 

– «National Geographic» (Науковопопулярний), з 2006 р., 7818 відео, 5,7 

млн підписників, 1,8 млрд переглядів  

– «Associated Press» (Новини, інформаційне агентство) з 2006 р., 105 тис. 

відео, 208 тис. підписників, 1.78 млрд переглядів  

–  «CNN» (Новини), з 2005 р., 134 тис. відео, 1,8 млн підписників, 1,74 млрд 

переглядів 

– «Sony Pictures» (Кіностудія, фільми), з 2006 р., 2428 відео, 1,3 млн 

підписників, 1,4 млрд переглядів 

– «Vice» (Розважальний), з 2005 р., 2239 відео, 7,7 млн підписників, 1,3 

млрд переглядів 

– «CBS» (Розважальний), з 2006 р., 56625 відео, 788 тис. підписників, 1,19 

млрд  переглядів 

– «Cartoon Network» (Розважальний, мультфільми), з 2006 р., 6185 відео, 

1,28 млн. підписників, 1,14 млрд переглядів 

– «Discovery Channel» (Науковопопулярний), з 2006 р., 7202 відео, 2,28 

млн підписників, 1,13 млрд переглядів  
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– «20th Century Fox» (Кіностудія, фільми), з 2006 р., 1538 відео, 1,8 млн 

підписників, 1,1 млрд переглядів 

– «Animal Planet» (Науковопопулярний), з 2007 р., 4432 відео, 1,8 млн. 

підписників, 1,07 млрд переглядів 

–  «Nickelodeon» (Розважальний), з 2005 р, 1770 відео, 1,7 млн. підписників, 

974 млн переглядів  

– «MTV» (Музичний), з 2005 р., 4308 відео, 159 тис. підписників, 540 млн 

переглядів 

– «Paramount Pictures» (Кіностудія, фільми), з 2006 р., 1027 відео, 445 тис. 

підписників, 446 млн переглядів 

– «FoxNews» (Новини), з 2006 р., 30222 відео, 529 тис. підписників, 392 млн 

переглядів 

– «FOX» (Розважальний), з 2007 р., 3172 відео, 832 тис. підписників, 365 

млн переглядів 

– «The New York Times» (Новини, Преса), з 2006 р., 8218 відео, 840 тис. 

підписників, 353 млн переглядів 

– «Wall Street Journal» (Новини, Преса), з 2007 р., 24570 відео, 493 тис. 

підписників, 312 млн переглядів 

– «NBCNews» (Новини), з 2006 р., 5642 відео, 423 тис. підписників, 163 млн 

переглядів 

–  «CSPAN» (Новини), з 2005р, 5734 відео, 153 тис. підписників, 151 млн. 

переглядів  

– «HBO» (Розважальний, фільми), з 2006 р., 4719 відео, 818 тис. 

підписників, 335 млн переглядів  

– «History Channel» (Історичний), з 2006 р., 4245 відео, 1,47 млн. 

підписників, 213 млн переглядів 

– «Bloomberg» (Інформаційне агентство), з 2006 р., 45507 відео, 517 тис. 

підписників, 187 млн переглядів 
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– «Reuters» (Новини, інформаційне агентство), з 2007 р., 40137 відео, 208 

тис. підписників, 178 млн переглядів 

– «Science Channel» (Науковопопулярний), з 2006 р., 1615 відео, 893 тис. 

підписників, 173 млн переглядів 

– «NASA» (Науковопопулярний), з 2008 р., 4134 відео, 1,2 млн. 

підписників, 116 млн переглядів 

– «Weather Channel» (Погода), з 2006 р., 5159 відео, 187 тис. підписників, 74 

млн переглядів  

– «ESPN» (Спортивний), з 2005 р., 361 відео, 1,65 млн підписників, 5,5 млн 

переглядів 

Європа: 

–  «Antena 3» (Іспанія, Загальнонаціональний), з 2006 р., 14822 відео, 2,14 

млн підписників, 2,53 млрд переглядів 

– «ETV» (Естонія, Загальнонаціональний), з 2010 р., 45030 відео, 1,24 млн 

підписників, 1,12 млрд переглядів 

– «BBC News» (Великобританія), з 2006 року, має 5923 відео, 1,17 млн 

підписників 338 млн переглядів 

– «Euronews» (Франція, English), з 2006 р., 52 660 відео, 257 тис. 

підписників, 285 млн переглядів 

– «Fashion Channel» (Мода, Італія), з 2006 р., 26556 відео, 463 тис. 

підписників, 269 млн переглядів 

– «RAI» (Італія, Загальнонаціональний), з 2005 р., 4212 відео, 1,4 млн 

підписників, 193 млн переглядів 

– «France 24» (Франція), 40944 відео, 362 тис. підписників, 190 млн. 

переглядів 

–  «Agence FrancePresse» (Франція, Інформаційне агентство) з 2006 р., 51 

904 відео, 126  тис. підписників, 175 млн переглядів 

–  «The Guardian» (Великобританія, Преса), з 2006 року, має 6279 відео, 303 

тис. підписників, 147 млн переглядів 
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–  «NRK1» (Норвегія, Загальнонаціональний), з 2006 року, має 2535 відео, 

110 тис. підписників, 140 млн переглядів 

– «Дождь» (Росія, Новини), 3 2010 р., 16255 відео, 235 тис. підписників, 127 

млн переглядів 

– «TVR» (Румунія, Загальнонаціональний), з 2012 р., 11558 відео, 101 тис. 

підписників, 119 млн переглядів 

– «Deutsche Welle» (Німеччина), з 2006 р., 23602 відео, 112 тис. підписників, 

101 млн переглядів 

– «Sky Sport HD» (Спортивний, Німеччина), з 2009 р., 1534 відео, 624 тис. 

підписників, 90,6 млн переглядів 

– «TV Nova» (Чехія, Загальнонаціональний), з 2007 р., 1119 відео, 56 тис. 

підписників, 60 млн переглядів 

– «LRT televizija» (Литва, Загальнонаціональний), з 2009 р., 14002 відео, 36,4 

тис. підписників, 55 млн переглядів 

– «SVT1» (Швеція, Розважальний), з 2006 року, має 1318 відео, 28,9 тис. 

підписників, 53 млн переглядів 

–  «Eйn» (Бельгія, Загальнонаціональний), з 2009 р., 2087 відео, 22,5 тис. 

підписників, 35,6 млн переглядів 

– «ATVzrt» (Угорщина, Загальнонаціональний), з 2011 р., 29742 відео, 27 

тис. підписників, 34 млн переглядів 

– «LTVpanorama» (Латвія, Новини), з 2009 р., 25213 відео, 15,7 тис. 

підписників, 29 млн переглядів 

– «Polsat» (Польща, Загальнонаціональний), з 2013 р., 5511 відео, кількість 

підписників не доступна, 26 млн переглядів. 

– «NOVA TV» (Болгарія, Загальнонаціональний), з 2015 р., 6712 відео, 12,4 

тис. підписників, 8,1 млн переглядів 

–  «ТВ НОВА» (Македонія, Загальнонаціональний), з 2016 р., 6844 відео, 2,7 

тис. підписників, 4,4 млн переглядів 
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Рейтинг українських телеканалів за кількістю переглядів 

Статистика YouTubeакаунтів 28 телеканалів (25 загальнонаціональних, 1 

супутниковий та 2 кабельних). Зібрана інформація розташована у 

послідовності таких характеристик: 

Список побудований за кількістю переглядів відео у порядку спадання: 

1.  «Україна» з 2012 р., 9935 відео, 625 тис. підписників, 665 млн переглядів. 

Найпопулярніші телепрограми «Говорить Україна»  — 9,3 млн переглядів та 

серіал «Лестница в небо» — 6,3 млн. 

2. «Новий Канал» з 2009 р., 10060 відео, 922 тис. підписників, 489 млн 

переглядів. Найпопулярніші телепрограми «Аферисти в сітях»  — 3,4 млн, 

«Від пацанки до панянки» — 2,9 млн. 

3.  «СТБ» з 2007 р., 7981 відео, 679 тис. підписників, 479 млн переглядів. 

Найпопулярніші телепрограми  «Один за всіх»  — 11 млн, «Я соромлюсь 

свого тіла» — 3,8 млн, «Давай поговоримо про СЕКС» — 2,9 млн. 

4. «1+1» з 2009 р., 7136 відео, 379 тис. підписників, 245 млн переглядів. 

Найпопулярніше відео «Андрій Хливнюк «Спи собі сама» – Скрябін. Концерт 

пам'яті» — 2,6 млн, серіал «Відьма. 1 серія» — 1,87 млн, «Скрябін. Концерт 

пам'яті» — 1,8 млн. 

5. «ТЕТ» з 2009 р., 4194 відео, 306 тис. підписників, 233 млн. переглядів. 

Найпопулярніші телепрограми «Віталька. Аквапарк. Серія 18» — 1,85 млн.,  

«Віталька. Літак. Серія 78» — 956 тис. 

6. «НЛО TV» з 2013 р., 3528 відео, 322 тис. підписників, 208 млн переглядів. 

Найпопулярніші телепрограми «Мамахохоталашоу» — 2,96 млн,  «Как 

закалялся стайл» —2,78 млн.  

7.  «Громадське Телебачення» з 2013 р., 25130 відео, 324 тис. підписників, 

201 млн переглядів. Найпопулярніше відео «This Is What Happens When A 

Volunteer Battalion Returns From Ukraine's Front Line» — 294 тис., «Піду в 

поліцію (2015). Фільмексперимент Богдана Кутєпова» — 226 тис. 
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8. «ICTV» з 2009 р., 11811 відео, 224 тис. підписників, 190 млн переглядів. 

Найпопулярніше відео «Зарплата Кадырова: сколько стоит его поклонение 

Путину — Гражданская оборона, 12.04» — 2,06 млн, «Как украинский танк 

Булат победил россиян на поле боя  Секретный фронт, 09.09» — 1, 62 млн, 

«Сериал Пес – 1 серия» — 1,4 млн. 

9.  «5 канал» з 2007 р., 61579 відео, 220 тис. підписників, 180 млн переглядів.  

Найпопулярніше відео «АЕРОПОРТ (фільм про «Кіборгів») — 178 тис., 

«Розлючений Азаров вигнав депутата» — 100 тис. 

10. «Інтер» з 2011 р., 5539 відео, 190 тис. підписників, 176 млн переглядів. 

Найпопулярніша телепрограма «Розсміши коміка» — 6,7 млн. 

11.  «К1» з 2014 р., 1312 відео, 5,5 тис. підписників, 167 млн переглядів. 

Найпопулярніша телепрограма «Орел и Решка. Шопинг» — 207 тис., «Рецепти 

щастя: нова історія» — 67 тис. 

12. «112 Україна» з 2014 р., 56898 відео, 63,5 тис. підписників, 125 млн 

переглядів. Найпопулярніші відео «Мощный взрыв в Балаклее в прямом эфире 

«112 Украина» — 740 тис., «Взрывы на складе в Балаклее продолжаются. 

Видео с места события» — 290 тис. Відео про події 23 березня 2017 р. в м. 

Балаклія принесли абсолютні рекорди по переглядам за час існування 

YouTubeканала «112 Україна». До цього максимальна кількість переглядів 

відеоматеріалів не досягала 46 тис. 

13. «Espreso.TV»  з 2013 р., 56492 відео, 201 тис. підписників, 85,6 млн 

переглядів. Найпопулярніші відео «У центрі Києва вбили російського екс

депутата Вороненкова, який втік до України» — 192 тис., «Вибух в Балаклії 

Харківської області: подробиці» — 45 тис. 

14. «NewsOne» з 2014 р., 32129 відео, 51,6 тис. підписників, 70,6 млн 

переглядів. Найпопулярніші відео «Что в эти минуты происходит в Балаклее: 

прямой репортаж 23.03.17» — 98 тис., «Эксклюзив. Карасев: на этой неделе 

мы потеряли большую часть Донбасса 19.03.17» — 63 тис. 
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15. «24 Канал» з 2006 р., 126,074 відео, 90 тис. підписників, 48 млн 

переглядів. Найпопулярніші відео «Мешканець Черкащини створив Mercedes 

на дровах» — 112 тис., «У вас є два дні, щоб вирішити ситуацію в Криму, далі 

 ...» — 46 тис. 

16. «Перший автомобільний» з 2011 р., 2040 відео, 94 тис. підписників, 40 

млн. переглядів. Найпопулярніша телепрограма «Минус 1» — 5 млн. 

17.  «М1» з 2010 р., 7506 відео, 50 тис. підписників, 24 млн переглядів. 

Найпопулярніші відео «All Stars – Вболівай» — 445 тис., «M1 Music Awards 

2015. Full HD» — 420 тис. 

18. «Футбол 1/ Футбол 2» з 2011 р., 14934 відео, 127 тис. підписників, 16,3 

млн переглядів. Найпопулярніше відео «Манчестер Сити — Челси. Обзор 

матча. 1:3. 03.12.2016» — 36 тис., телепрограма «Великий футбол» — 32 тис. 

19. «UA:Перший» з 2014 р., 25428 відео, 19 тис. підписників, 12,9 млн 

переглядів. Найпопулярніше відео «The Organizing Committee of Eurovision

2017 Press Briefing» — 4,5 тис. 

20. «2+2» з 2009 р., 3400 відео, 37 тис. підписників, 11,8 млн переглядів. 

Найпопулярніша телепрограма «Секретні матеріали» — 495 тис., серіал 

«Гвардія» — 366 тис. 

21. «XSPORT» з 2012 р., 4014 відео, 8 тис. підписників, 5 млн переглядів. 

Найпопулярніше відео «Футбол. Финляндия  Украина. Андрей Шевченко и 

драка у фансектора» — 266 тис. 

22. «ZIK» з 2014 р., 19850 відео, 8 тис. підписників, 5 млн переглядів. 

Найпопулярніше відео «FACE 2 FACE з Тетяною Даниленко: Андрій Садовий, 

міський голова Львова» — 8,3 тис., «DROZDOV: Гість Остапа Дроздова  

Володимир Парасюк» — 7,4 тис. 

23. «Мега» з 2012 р., 331 відео, 17,6 тис. підписників, 2,25 млн переглядів. 

Найпопулярніша телепрограма «Містична Україна» — 150 тис. 
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24.  «Піксель TV» з 2012 р., 2474 відео, 3,5 тис. підписників, 2,2 млн 

переглядів. Найпопулярніші відео «ТІВІ Абетка» — 47тис., «Песик Лупдіду» 

— 30 тис. 

25. «UA:Культура» з 2001 р., 9884 відео, 4,3 тис. підписників, 2 млн 

переглядів. Найпопулярніше відео «Надання першої допомоги при травмах» — 

32 тис. 

26. «Рада»  з 2012 р., 13 тис. відео, 5,1 тис. підписників, 1.9 млн переглядів. 

Найпопулярніші телепрограми «Промо телеканалу "Рада"» — 50 тис. 

27.  «ТОНІС» з 2012 р., 920 відео, 1,2 тис. підписників, 790 тис. переглядів. 

Найпопулярніші телепрограми «Ранкове Espresso» — 71 тис., «Країна порад» 

— 25 тис. 

28.  «НТН» з 2012 р., 200 відео, 1,6 тис. підписників, 189 тис. переглядів. 

Найпопулярніші відео «Правда жизни. Грузинское застолье» — 52 тис., 

«Тайны криминального мира Смотрящий» — 24 тис. 

 


