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ЗАГАЛЬНА ХАРАКТЕРИСТИКА РОБОТИ 

 

Актуальність теми дослідження визначається тим, що початок ХХІ століття 

виявився знаковим для медіагалузі завдяки революційним технологічним 

перетворенням, що вплинули на усі складники медіакомунікаційної системи. 

Змінилися характер медіавиробництва й медіаспоживання, формат відносин між 

медіями та їх аудиторіями. Трансформацій зазнала традиційна усталена модель 

ЗМК – повідомлення – реципієнт. Наразі, окрім ще доволі поширеного лінійного 

медіаспоживання, де ЗМК взаємодіють з комодифікованою аудиторією, майже не 

опікуючись питаннями юзабіліті свого продукту, поступово набуває поширеності 

нелінійне медіаспоживання, опосередковане чинниками агрегаторів контенту, 

бульбашкового фільтру, партисипативності у взаємодії мас-медіа й аудиторії. При 

цьому для першого типу споживання залишаються традиційно проблемними такі 

характеристики, як контентна одноманітність, високий рівень залежності від 

рекламодавців, штучне формування мотиваційної структури споживання 

медіапродуктів. За таких умов справедливими є уявлення про формування медіями 

своїх аудиторій відповідно до вимог їх ринкового існування, безпосередньо 

пов’язаного із жорсткими умовами функціонування на ринку реклами. 

Конструювання аудиторій медіазасобами є явищем, притаманним 

глобальному медіасередовищу. Проте воно, безумовно, має національну специфіку 

відтворення в кожному конкретному соціумі. В нашому дисертаційному 

дослідженні ми зосереджуємо увагу на вітчизняному сегменті електронних ЗМК, 

взятому в хронологічних межах 2004-15 років. 

Вивченню низки питань, пов’язаних з поняттям медіа-аудиторії, зокрема, її 

типологічних ознак, моделей взаємовідносин з мас-медіа присвячені дослідження 

таких вчених, як Т.М. Дрідзе,  Г.Д. Лассуелл, Т. Ньюкомб, а також розвідки 

сучасних авторів О. Ануфрієвої, О.Т. Боришпольця, О.Л. Вартанової, 

Д.Н. Виноградова, В.Ф. Іванова, Н.В. Костенко, О.Д. Кучера, М.В.  Мельничук, 

М.М. Назарова, Д.Н. Панькова, І.А. Полуехтової, І.Ю. Саяпіної,  В.В. Різуна, 

Р.В. Удовиченко та інших. 

Концептуально важливі для нашого дослідження аспекти сучасних медійних 

процесів у світі й власне актуальні проблеми української медіагалузі розглянуто в 

працях Г.В. Дворецької, В.А. Євстафьєва, Л.М. Землянової, Н.І. Зражевської, 

Ф. Котлера, Т.С. Крайнікової, А.В. Кочеткової, Г.Г. Поцепцова, О.Є. Проніної, 

Л.М. Хавкіної, Т.В. Фісенко, І.Д. Фомічової, І.В. Черемних, Є.С. Цимбаленко, 

А.В. Юсипович, Ю.В. Усенко, Г.Г. Щепилової та інших дослідників. 

Питанням формування, конструювання цільових аудиторій засобами масової 

інформації присвячено наукову збірку американських комунікативістів за редакцією 

Дж. Еттеми й Ч. Вітні «AudienceMaking: How the Media Create The Audience» 

(«Створення аудиторії: як ЗМІ продукують аудиторію»). Питання розвитку в 

реципієнтів звикання до споживання медіапродуктів певної проблематики, жанрів та 

форматів порушували В. Гатов, Б. Горобчук, С.В. Євдокимов, Н.І. Зражевська 

А.Г. Качкаєва, С.М. Квіт, Дж. Лалл, Б.В. Потятиник, І.Д. Фомічова,  А.В. Юсипович 

та інші. 
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Дослідження української медіагалузі, зокрема її телевізійного сегменту, в 

контексті соціальнокомунікаційної парадигми із залученням дотичних 

дисциплінарних підходів, зокрема медіаекономічного, медіасоціологічного, 

медіапсихологічного дозволило нам виявити низку аудіторієтвірних процесів, 

зумовлених національними особливостями становлення медіагалузі. 

Відправною точкою для їх проблематизації в контексті аудиторного чинника 

стали матеріали медіакритичних студій, де негативній оцінці піддавалися 

медіапродукти сучасних українських комерційних ЗМІ, а саме такі їх 

характеристики, як: надмірна розважальність, аморальність, помітне зниження 

якості, ігнорування важливих тем, жанрова незбалансованість, одноманітність в 

ситуації збереження стабільного інтересу медіа-аудиторії до такого контенту. 

Однією з причин називалося звикання до медіапродуктів, узвичаєння їх 

одноманітності й низької якості для реципієнтів, що ми пов’язали зі штучним 

конструюванням мотиваційної структури медіаактивності споживачів означеного 

контенту з боку медіаорганізацій. 

Визначаючи мас-медіа фактором формування цільових аудиторій, важливо 

було дізнатися, чи можуть макро- та мікрофактори функціонування медіаорганізації 

спровокувати розвиток такого довгострокового медіаефекту, як штучне формування 

медіапотреб аудиторії (ФМА), в механізмі якого одним з вагомих складників є 

звикання. Саме тому, ймовірно, критикований за різними ознаками медіазміст не 

втрачає попиту в аудиторії через штучно сформовані в неї медіапотреби щодо 

такого контенту. 

Актуальність і гострота описаної проблеми обумовили вибір теми наукового 

дослідження й зміст висунутої гіпотези. 

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

Дослідження виконано в межах науково-дослідної роботи факультету систем і 

засобів масової комунікації Дніпровського національного університету імені 

О. Гончара за темою «Соціальні комунікації та трансформації сучасних медіа 

(національний та глобальний аспекти)» (державна реєстрація №113U007245). 

Метою даного дослідження є виявлення форм взаємодії телевізійних каналів 

(електронних ЗМК) і аудиторії в контексті впливу національно обумовлених 

організаційно-технологічних і маркетингових чинників. 

Для досягнення цієї мети ми поставили перед собою такі завдання: 

- розкрити теоретико-методологічні засади вивчення медіа-аудиторії в 

аспектах її типологічних ознак, моделей взаємовідносин з мас-медіа; 

- виявити особливості формування медіа-аудиторій за умов нелінійного й 

лінійного медіаспоживання; 

- у контексті бізнес-орієнтованої концепції ЗМК дослідити процес 

формування цільових аудиторій засобами телебачення, під час якого 

через звикання до медіаконтенту може відбуватися штучне формування 

медіапотреб аудиторії (ФМА) як довгостроковий медіаефект; 

- висвітлити складові механізму ФМА, розкрити його передумови; 
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- довести явище уніфікації медіаконтенту сучасних українських ЗМІ на 

прикладі телебачення шляхом моніторингу його змісту й проведення 

відповідного опитування аудиторії; 

- шляхом структурного аналізу рекламного простору довести релевантність 

реклами й медіазмісту на українському телебаченні. 

Об’єкт дослідження – процес формування медіа-аудиторій засобами 

телебачення. 

Предмет дослідження – чинники, моделі, наслідки формування медіа-

аудиторій засобами телебачення. 

Методи дослідження. При дотриманні методологічних орієнтирів, 

обумовлених базовою соціальнокомунікаційною парадигмою, дослідження було 

проведено із застосуванням системного й міждисциплінарного підходів, за 

допомогою загальнонаукових методів: аналізу, синтезу, порівняння, індукції й 

дедукції. На різних етапах вивчення об’єкта дослідження застосовувалися 

структурний контент-аналіз ефірного наповнення загальнонаціональних 

телевізійних каналів, соціологічне опитування з метою виявлення аудиторних 

очікувань і уподобань, структурний аналіз рекламного простору на засадах 

семіотичної парадигми. 

Матеріалом дослідження обрано ефірне наповнення загальнодоступних 

українських телеканалів (телесезони 2004-2015 рр.). 

Наукова новизна одержаних результатів полягає в тому, що 

вперше  

- виявлено феномен штучного формування медіапотреб аудиторії засобами 

телебачення за певних умов і реконструйовано його механізм; 

- з позиції медіапсихології актуалізовано й розвинуто питання можливості 

формування адикції аудиторії від медіаконтенту з певними формальними та 

змістовними характеристиками; 

уточнено 

- роль аудиторного чинника при лінійному й нелінійному медіаспоживанні; 

- взаємозв’язки макро- та мікрофакторів функціонування української 

медіагалузі під час її комплексного вивчення в контексті різних дисциплінарних 

підходів; 

набули подальшого розвитку 

- питання маркетингових відносин аудиторії та ЗМІ в ринкових умовах, а саме 

такий аспект, як формування цільових аудиторій засобами телебачення; 

- теоретичні підходи у вивченні медіаефектів, сугестивного потенціалу ЗМІ. 

Теоретичне значення отриманих результатів. Дослідження української 

медіагалузі в її телевізійному сегменті із застосуванням міждисциплінарного й 

системного підходів, а також виявлення завдяки цьому нових медійних явищ 

становлять знання, що доповнюють теоретичну складову науки про соціальні 

комунікації. 

Практичне значення отриманих результатів. Дослідження може доповнити 

навчальні програми з курсів «Соціологія масових комунікацій», «Медіапсихологія», 
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«Медіакритика» в аспектах аудіторієтворення, медіаспоживання, формування в 

реципієнтів медіакритичного мислення. 

Особистий внесок здобувача. Дисертація є самостійною науковою працею. 

Основні теоретичні положення й висновки, що характеризують новизну 

дослідження, отримані й сформульовані автором самостійно. 

Апробація результатів дисертації. Основні положення результатів 

дослідження було оприлюднено в доповідях на шести наукових конференціях, як в 

Україні, так й за кордоном: на міжнародній науково-практичній конференції 

«Журналистика в 2010 году: СМИ в публичной сфере» (м. Москва, 7-9 лютого 2011 

р.); міжнародній науковій конференції «Средства массовой информации в 

современном мире» (м. Санкт-Петербург, 21-22 квітня 2011 р.); міжнародній 

науковій конференції «Rozwoj nauk humanistycznyh. Problemy i perspektywy. 

(Розвиток гуманітарних наук. Проблеми і перспективи)» (м. Катовіце, Польща, 28-

30 вересня 2012 р.); міжнародній науково-практичній конференції «Українські медіа 

2012: проблеми моделювання медійного контенту» (Київ, 5 квітня 2012 р.); 

всеукраїнській науково-практичній конференції «Реклама та ПР в системі 

соціальних комунікацій сучасного суспільства» (м. Дніпропетровськ, 3 квітня 2012 

р.); міжнародній науково-практичній конференції «Сучасна новинна журналістика: 

тенденції розвитку, форми подання, суспільний резонанс» (м. Львів, 26-27 жовтня 

2012 року). 

Публікації. результати дисертаційного дослідження опубліковано в 6 

наукових виданнях, зокрема: 5 – фахових; 1 публікація в науковому виданні за 

кордоном; а також у 3 тезах доповідей в матеріалах наукових конференцій. 

Структура й обсяг дисертації. Дисертація складається зі вступу, трьох 

розділів, висновків і списку використаних джерел (286 позицій). Повний обсяг 

роботи становить 331 сторінка, основний текст викладено на 194 сторінках. 

 

 

ОСНОВНИЙ ЗМІСТ ДИСЕРТАЦІЇ 

У вступі обґрунтовано актуальність теми, показано ступінь наукової 

розробленості проблеми, визначено об’єкт, предмет, мету й завдання 

дисертаційного дослідження, описано використані методи дослідження, наведено 

наукову новизну дисертації та практичне значення отриманих результатів, розкрито 

особистий внесок здобувача, висвітлено апробацію одержаних результатів на 

конференціях і в публікаціях. 

У першому розділі «Теоретико-методологічні засади вивчення процесу 

формування медіа-аудиторій засобами масової інформації» розглянуто механізм 

формування медіа-аудиторії за умов бізнес-орієнтованої моделі ЗМК, різних 

моделей медіаспоживання, сформульовано гіпотезу про штучне формування 

медіапотреб аудиторії засобами масової інформації. 

У підрозділі 1.1 «Поняття медіа-аудиторії: дефініції, типологія, моделі 

взаємовідносин з мас-медіа» наведено різноманіття дефініцій концепту «медіа-

аудиторія», узалежнених конкретними методологічними ракурсами. Виявлено, що 
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найбільш частотними ознаками, якими дослідники характеризують даний концепт, є 

«масовість», «рецептивність», «анонімність», «мінливість», «різноструктурність», 

«взаємодія», «інформаційні потреби», «соціодемографічні параметри». Більшість з 

них безпосередньо співвідноситься з концептом «медіаспоживання», вказує на його 

функціональні риси й маркетинговий характер. 

Описано, яким чином на різних етапах еволюції ЗМК відбувалися зміни в 

характері їх взаємодії з аудиторією, що було узагальнено в трьох варіативних 

підходах до неї як до об’єкта, як до товару, як до суб’єкта. 

Виявлено наявність тенденції, відповідно до якої підвищена увага 

медіаорганізацій до комерційного чинника при одночасному ігноруванні ними 

соціологічних показників призводить до орієнтування на такі штучні типи медіа-

аудиторії, як мейнстрім. Здійснено панорамний розгляд моделей взаємодії ЗМК та 

аудиторії, що дозволило визначити як пріоритетну (бажану) суб’єкт-суб’єктну 

модель, і вказати на непродуктивність реалізації суб’єкт-об’єктної моделі, на 

засадах якої сьогодні переважно працюють українські ЗМК. 

У підрозділі 1.2 «Формування медіа-аудиторій та їх медіапотреб засобами 

масової інформації: процесуальні характеристики та механізм» досліджено 

поняття формування цільових аудиторій мас-медіа. У пункті 1.2.1 «Поняття 

формування медіа-аудиторії» зазначено, що відповідно до висновків теоретиків і 

практиків ЗМК, вираз «формувати аудиторію» вказує на наявність певного якісно-

кількісного зразка аудиторії, за яким ЗМК опрацьовують потенційну аудиторію, 

утворюючи свій сегмент. Процес можна пояснити як акумулювання на позиції 

реципієнта тих людей, на яких були гіпотетично розраховані певні медіапродукти. 

Встановлено, що процес формування цільових аудиторій певного мас-медіа логічно 

розуміти також як залучення реципієнтів, цікавих для рекламодавців, тобто тих, хто 

є цільовою аудиторією рекламованих у ЗМК товарів. Тут певний шаблон (перелік 

соціодемографічних і психографічних характеристик реципієнтів/потенційних 

споживачів) для формування аудиторії може задавати рекламодавець. Такий підхід 

підтримується низкою концептів, зокрема концептом «audiencemaking» на 

позначення створення, конструювання, формування аудиторії ЗМІ, й 

«комодифікованої медіа-аудиторії» на позначення процесу перетворення аудиторії 

на товар, який користується попитом рекламодавців. 

У пункті 1.2.2 «Механізм формування медіапотреб аудиторії (ФМА)» 

визначено, що сформувавши аудиторії, які є привабливими для рекламодавців, ЗМІ 

зацікавлені в їх утриманні й намагаються підсилити лояльність щодо своїх 

медіапродуктів. Результат досягається завдяки розвитку в реципієнтів звикання до 

споживання медіапродуктів певних форматів, жанрів, якості, особливостей подачі 

тощо. Таким чином, висунуто припущення, що в процесі формування цільових 

аудиторій засобами масової інформації через звикання до певного типу 

медіаконтенту відбувається штучне формування медіапотреб аудиторії (ФМА). 

Формування медіапотреб аудиторії (ФМА) засобами масової інформації 

представлено нами як конструювання мотиваційної структури інформаційної 

активності одержувачів медіаінформації. Можна навіть стверджувати, що 

відбувається програмування медіа-аудиторії на актуалізацію певного набору 
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медіапотреб, механізм задоволення яких зазвичай реалізується на рівні 

відпрацьованих технологій. При цьому рівною мірою ми можемо розцінювати це й 

як довгостроковий умисний медіаефект, і як результат стихійної самоорганізації 

комунікаційної системи медіапростору. 

Нами визначено, що саме тривала уніфікація медіаконтенту, його постійна 

повторюваність спричиняє дію механізму ФМА: адаптація (звикання) – 

індиферентність (щодо формально-змістових характеристик контенту) – адикція 

(залежність від звичних медіапродуктів) – ригідність (неготовність до змін у 

медіаспоживанні). 

У пункті 1.2.3 «ФМА як довгостроковий медіаефект» представлено 

вивчення феномену ФМА як однієї з форм медійних впливів, що дозволяє віднести 

його до довгострокового інституціонального медіаефекту. Явищу ФМА надано 

характеристику відповідно до типології медіаефектів Б. А. Грушина (зі змінами й 

доповненнями В.В. Різуна). 

Підрозділ 1.3 «Особливості формування медіа-аудиторій в умовах лінійного 

й нелінійного медіаспоживання: комунікаційні, контентні, організаційно-

технологічні аспекти» присвячено вивченню нелінійної моделі медіаспоживання 

порівняно з лінійною. З’ясовано, що нелінійне медіаспоживання, яке стає можливим 

завдяки інтернету і надає значні можливості для урізноманітнення 

медіаспоживання, наразі вважається в Україні інноваційним явищем. Аналіз 

можливостей інтернет-ресурсів за певними критеріями (зручність у користуванні, 

контент, ціна, довіра (легальність контенту)) дозволив вказати на основні тенденції 

в нелінійному медіаспоживанні, що гальмують його розвиток. 

З’ясовано, що в цілому медійний простір в інтернеті будується за такими ж 

принципами, що й традиційний, контент якого урізноманітнюється доволі помірно. 

Таким чином, особливості нелінійного медіаспоживання відтворюють принципи 

формування медіа-аудиторії, що притаманні лінійному медіаспоживанню. Через це 

можемо говорити, що під час нелінійного медіаспоживання мас-медіа залишаються 

фактором формування цільових аудиторій. 

У підрозділі 1.4 «Вплив моделей медіаспоживання на процес ФМА» 

запропоновано виокремлювати різні типи медіаспоживання для кожного виду ЗМІ, 

розглянуто варіант запозичення типу медіаспоживання одного ЗМК при 

користуванні іншим видом ЗМК на прикладі телебачення й інтернету. Таким чином, 

нами встановлено, що сталі (габітусні) звички в медіаспоживанні, сконструйовані 

певним видом ЗМК, будуть впливати на розвиток процесу ФМА також при інших 

видах медіаспоживання. Створення нових умов для функціонування процесу 

штучного формування медіапотреб аудиторії буде обумовлювати ступінь його дії. 

Підрозділ 1.5 «Методологічні й методичні засади емпіричних досліджень 

феномена ФМА» присвячено розкриттю основних стратегічних і тактичних 

аспектів дослідження. Зокрема, сформульовано актуальну наукову проблему (певне 

протиріччя) й гіпотезу (варіант пояснення протиріччя), визначено об’єкт і предмет 

дослідження, а також мету й завдання. Обґрунтовано доцільність застосування 

системного й міждисциплінарного підходів. Визначена наукова проблема вивчалася 
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на перетині таких напрямів як медіапсихологія, медіасоціологія, медіаекономіка, 

медіаменеджмент, медіамаркетинг. 

Методологічну основу дослідження становить соціальнокомунікаційна 

парадигма, яка є базовою для вибору валідних і репрезентативних методів 

дослідження. Розкрито зв'язок між завданнями дослідження й такими теоретичними 

та емпіричними методами, як аналіз, синтез, порівняння, метод структурного аналізу 

рекламного простору, метод структурного контент-аналізу ЗМІ, а також опитування 

аудиторії телеканалів. Застосування сукупності цих методів дозволило побудувати 

причинно-наслідкові зв’язки всередині об’єкта дослідження для підтвердження 

нашої гіпотези. 

У другому розділі «Феномен штучного формування медіапотреб аудиторії 

(ФМА) засобами телебачення: передумови виникнення й механізм 

функціонування» проаналізовано передумови для ФМА, тобто особливості мікро- 

й макросередовища медіаорганізацій, що ми визначили як сукупність обставин, у 

яких функціонує кожний окремий ЗМК і українська медіагалузь у цілому. 

У підрозділі 2.1. «Макрочинники ФМА» описано дві актуальні проблеми 

української медіагалузі, які, в свою чергу, є сприятливими умовами для розвитку 

процесу ФМА. 

У пункті 2.1.1. «Інформаційна нерівність як передумова до ФМА: 

економічні, технічні та медіапсихологічні аспекти» з’ясовано, що недостатнє 

залучення населення України до сфери інформаційно-комунікаційних технологій 

через економічні причини, а головне – відсутність у медіакористувачів мотивації до 

пошуку й споживання різноманітних медіапродуктів (іншої якості, тематики, 

жанрів, нового й нестандартного тощо), призводить до мовчазного погодження 

медіа-аудиторії з нав’язуванням їй лише певного контенту, певних медіапродуктів 

без права вибору. Таким чином, складаються сприятливі умови для розвитку й 

підтримання механізму штучного формування медіапотреб аудиторії засобами 

масової інформації. 

У пункті 2.1.2. «Низький рівень медіаграмотності як передумова до ФМА» 

обґрунтовано, що низький рівень медіаграмотності української медіа-аудиторії, 

відсутності певних знань у неї є сприятливою умовою для розвитку процесу ФМА. 

Зокрема, йдеться про те, що увага фахівців з медіаосвіти не фокусується на таких 

завданнях: навчання людей рефлексії щодо природи й характеру їх медіапотреб; 

формування уявлень про те, що мас-медіа здатні штучно нав’язувати певні 

медіауподобання; інформування про переваги в урізноманітненні свого 

медіаспоживання через пошук різного контенту, нових, нестандартних медіа 

продуктів тощо. 

У підрозділі 2.2. «Мікрочинники ФМА» здійснено аналіз актуальних проблем 

функціонування медіаорганізацій як головних передумов до виникнення ФМА. 

Показано причинно-наслідкові зв’язки між ними. 

У пункті 2.2.1 «Уніфікація медіаконтенту як умова функціонування 

механізму ФМА», спираючись на дані проведеного нами структурного контент-

аналізу сучасного українського телебачення, представлено проблему тривалої 

уніфікації медіаконтенту, постійна повторюваність якого спричиняє дію механізму 
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ФМА. Встановлено, що телевізійна комунікаційна парадигма чинить постійний 

усталений вплив на інші медіа в аспекті контентних пріоритетів. З’ясувано, що 

прагнення телеканалів до максимізації комодифікованої аудиторії спричиняє 

уодноманітнення ефірного наповнення. Уніфікованість контенту спостерігається на 

рівні інтенцій комунікаторів, жанрових підходів, тематики й проблематики передач 

тощо. Частотний одноманітний медіаконтент сприяє звиканню й залежності від 

нього. Головними причинами уніфікації медіаконтенту визначено недосконалість 

системи медіадосліджень і ринкову вимогу релевантності медіаконтенту щодо 

реклами. 

У пункті 2.2.2 «Недосконалість системи медіадосліджень як причина 

уніфікації медіаконтенту» розглянуто систему медіадосліджень аудиторії в 

Україні на прикладі телебачення, виявлено її недосконалість у двох аспектах. По-

перше, практично не проводяться (або проводяться не належним чином) якісні 

медіадослідження. По-друге, у більшості випадків їх замінюють кількісними 

медіадослідженнями (формування рейтингів), які не дають об’єктивних даних щодо 

реальних медіапотреб аудиторії. Медіаметрія не дозволяє з’ясувати характер 

медіаспоживання, визначити думки, інтереси, смаки, очікування, оцінки аудиторії 

стосовно медіапродуктів. З’ясовано, що у ситуації, коли рішення про організацію 

телевізійного мовлення приймається медіапрактиками на основі рейтингових 

показників, то успіх одного типу медіапродукту веде до виробництва потоку 

подібних. Таким чином, всі конкуруючі телеканали, орієнтуючись на лідерів 

рейтингів, «клонують» ті медіапродукти, які охоплюють найбільші частки аудиторії 

(share). Встановлено, що це призводить до того, що контент досліджуваного нами 

телебачення стає однотипним. При цьому уніфікація медіаконтенту відбувається на 

підставі необ'єктивних даних, таких, що не відображають реальних медіауподобань 

аудиторії. 

У пункті 2.2.3. «Релевантність реклами та основних медіапродуктів як 

маркетингова вимога до уніфікації медіаконтенту» зазначено, що ефективність 

медіареклами дедалі більше залежить від кореляції з відповідним медіаконтентом, 

тому для досліджуваного нами телебачення дотримання умов контекстності 

телевізійної реклами щодо основного медіазмісту (програми, серіали тощо) також є 

чинником уніфікації контенту. 

Нами проведено аналіз рекламних роликів системоутворюючих 

рекламодавців, виявлено релевантність реклами й основного медіаконтенту за 

критеріями тематика/проблематика, розважальність, якість. Встановлено, що 

зосередженість телебачення на висвітленні тем повсякдення (більшість програм і 

серіалів стосується питань їжі, гігієни, одягу, домашнього господарства тощо) 

повністю дублює тематику найбільш часто рекламованих товарів групи FCMG 

(продовольчі товари, гігієна, ліки, побутова хімія, косметика тощо). Зроблено 

висновок про те, що системоутворюючі рекламодавці фактично визначають зміст 

мас-медіа. 

Уніфікованість рекламної пропозиції брендів FCMG, одноманітність часто 

вживаних рекламних формул і концептів своєю чергою спричиняють і уніфікацію 

медіаконтенту, що весь час є релевантним контекстом до реклами. 
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У третьому розділі «Емпіричні дослідження феномену ФМА» представлено 

й інтерпретовано результати отриманих емпіричних даних щодо об’єкта й предмета 

дослідження відповідно до поставлених мети й завдань. 

У підрозділі 3.1. «Структурний аналіз рекламних повідомлень у 

вітчизняному телепросторі» наведено результати структурного аналізу 

телевізійної реклами товарів групи FMCG за складом синтагми, який дозволив 

виявити уніфікованість рекламних повідомлень певних товарних категорій за 

основними синтагматичними позиціями. Виявлено, що засадничими для більшості 

телевізійних рекламних роликів є такі характеристики, як подібність, 

конвенціональність, репрезентація тем повсякдення, актуалізація первинних потреб, 

частотне звернення до образів «матеріально-тілесного низу», драматизм, 

примітивізм тощо. Отримані дані дозволяють верифікувати наше твердження про 

релевантність реклами та основного медіазмісту телеканалів. 

У підрозділі 3.2. «Структурний контент-аналіз ефірного наповнення 

загальнодоступних українських телеканалів» представлено результати 

структурного аналізу телевізійного контенту за такими категоріями, як жанри, 

формати, тематика, проблематика медіапродуктів та їх питома вага в ефірному часі 

в період з 2004 по 2015 роки. Одиницею аналізу був обраний кожен окремий 

медіапродукт (передача, серіал тощо). 

Структурний контент-аналіз телеканалів дозволив підтвердити уніфікованість 

їх медіаконтенту. Базовий перелік загальнодоступних загальнонаціональних 

універсально-тематичних телеканалів України пропонує набір медіапродуктів, 

подібний за жанрово-форматно-тематичними характеристиками. На кожному із 

досліджуваних телеканалів представлено низку однакових або схожих програм, 

серіалів тощо. Базовий перелік загальнодоступних загальнонаціональних 

телеканалів з однаковим контентом формують пропозицію і, власне, визначають 

контентні очікування телеглядачів. 

У підрозділі 3.3. «Аналіз результатів опитування медіа-аудиторії» описано 

результати соціологічного дослідження уявлень українців щодо медіаспоживання. 

Виявлено такі значущі для підтвердження нашої гіпотези дані. Близько 

половини всіх опитаних, оцінюючи контент базового переліку загальнодоступних 

українських телеканалів, схарактеризували його, як не достатньо різноманітний для 

задоволення своїх медійних потреб. Переважна більшість всіх опитаних (85%) 

зазначили, що помічають уніфікацію (одноманітність, схожість) медіаконтенту 

базового переліку загальнодоступних українських телеканалів, і майже половина 

всіх опитаних вказала на те, що звикла до такого ефірного змісту. А 16,8% визнали, 

що їх «телевізійні звички» й уподобання щодо проблематики, жанрів виявляються й 

під час споживання інших видів ЗМІ. 

Опитування показало, що більше половини респондентів не вдаються до 

спеціальної організації споживання засобів масової інформації, що, на нашу думку, 

також може знижувати ступінь урізноманітнення медіаконтенту. З’ясовано 

важливий для проблеми недосконалості системи медіадосліджень факт – 66% 

опитаних уважають, що медіаменеджери не цікавляться їх думкою відносно 
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контенту, хоча, як зазначили респонденти, зобов'язані вивчати їх інтереси, 

очікування, побажання. 

Виявлено, що половина українських телеглядачів тяжіє до звичних 

медіапродуктів, не цікавляться новим, нестандартним контентом, не шукають 

можливості розширення переліку медіаканалів і медіапродуктів для перегляду. Як 

наслідок, гіпотеза штучного формування медіапотреб аудиторії підтверджується для 

цієї частини опитаних. 

 

ВИСНОВКИ 

1. Ринкові підходи до функціонування медіаорганізацій спричинили прагнення 

впливати не лише на кількісно-якісні параметри аудиторії, а й на її потреби, 

уподобання, рецептивні практики.  

У цьому зв’язку актуалізується такий підхід у медіамаркетингу як 

конструювання потреб споживача. Йдеться про ситуацію, коли маркетологи штучно 

провокують розвиток у комодифікованої аудиторії тих потреб, задовольняючи які, 

медіаорганізації отримують стабільне конкурентоздатне аудиторне середовище, що 

дозволяє їм оптимізувати комерційну складову своєї діяльності. 

У контексті бізнес-орієнтованої концепції ЗМК нами було взято до уваги 

процес формування цільових аудиторій засобами масової інформації, в ході якого 

через звикання до медіаконтенту відбувається штучне формування медіапотреб 

аудиторії (ФМА) – процес узалежнення аудиторії від формальних і змістових 

параметрів медіапродуктів, що супроводжується зниженням рівня критичності 

сприйняття їх негативних, неякісних, патогенних елементів. Звикання як фактор 

навчання узалежнює людину від певного контенту, ритуалізує медіаспоживання. 

Нами було запропоновано запровадити до наукового обігу концепт механізму 

ФМА, який можна проілюструвати ланцюгом послідовних реакцій аудиторії на 

персеверацію одноманітного медіаконтенту: адаптація (звикання) – індиферентність 

(щодо формально-змістових характеристик контенту) – адикція (залежність від 

звичних медіапродуктів) – ригідність (неготовність до змін). 

2. Суб’єктом ФМА є засоби масової інформації, що є відкритою системою, на 

яку впливають чинники економічного, соціокультурного, технологічного характеру. 

Таким чином, мас-медійне середовище спродукувало механізм штучного 

формування медіапотреб аудиторії (ФМА), який може бути розцінений як 

довгостроковий медіаефект. 

Дію механізму ФМА спричиняє тривала уніфікація медіаконтенту, його 

постійна повторюваність. Споживання уніфікованих медіапродуктів впродовж 

тривалого часу провокує відсутність у медіакористувачів мотивації до пошуку й 

споживання інших медіапродуктів (нових, нестандартних, іншої якості, жанру 

тощо). Явище уніфікації медіаконтенту сучасних українських ЗМІ на прикладі 

телебачення було емпірично доведено нами методом структурного контент-аналізу, 

а також методом опитування української медіа-аудиторії. 
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3. Подальший аналіз української медіагалузі дозволив нам виокремити декілька 

її актуальних проблем, які ми визначили передумовами до існування в медіапросторі 

уніфікованого й постійно повторюваного контенту. 

По-перше, це недосконалість системи медіадосліджень, що призводить до 

необ'єктивних даних щодо реальних медіапотреб аудиторії. Найпоширенішим 

помилковим уявленням медіапрактиків є те, що відповідно до медіаметричного 

підходу, замірюючи час, який витрачає аудиторія на споживання (конкретного 

медіапродукту чи ЗМІ), можна дізнатися, скільки уваги приділяє аудиторія 

матеріалам мас-медіа, а це, в свою чергу, має свідчити про інтерес до контенту. При 

цьому залишається поза увагою такий аспект, як з’ясування причини уваги аудиторії 

до певного медіапродукту. 

У медіагалузі відбувається рекурсивний процес, який уформовує цикл, 

складові якого мають перехресні референції: виробництво медіаконтенту 

уґрунтовується посиланнями на медіадослідження, які своєю чергою відображають 

результати конформного й аддиктивного сприйняття реципієнтами вже наявного 

медіаконтенту. Все це призводить до того, що контент ЗМІ, а зокрема телебачення, 

стає однотипним. 

4. Нами було встановлено, що необхідність адаптації контенту ЗМІ під потреби 

рекламодавця детермінує іншу актуальну проблему функціонування ЗМІ – 

дотримання умов контекстності реклами щодо медіазмісту, яке також викликає 

уніфікацію контенту. Проведений нами структурний аналіз основних 

синтагматичних параметрів медіареклами підтвердили наявність факту 

релевантності медіаконтенту щодо реклами. Таким чином, нами було виявлено, що 

протягом усього часу проведення рекламної кампанії товарів широкого вжитку в 

мас-медіа постійно присутній відповідний для реклами однаковий контекст, роль 

якого й виконує зміст ЗМІ. Це призводить до уніфікації медіаконтенту. 

5. Застосування системного підходу в нашому дослідженні дозволило виявити 

ще декілька актуальних проблем вітчизняної медіагалузі, які в свою чергу є 

сприятливими умовами для розвитку процесу ФМА. 

По-перше, це проблема інформаційної нерівності, що відображає складну 

соціально-економічну й культурну ситуацію в країні. Відсутність альтернативи, 

широкого вибору медіаконтенту робить аудиторію залежною від уніфікованих 

продуктів загальнодоступних мас-медіа відповідно до концепту «captive audience» 

(«аудиторія-заручник»). Таким чином, складаються сприятливі умови для розвитку 

й підтримання механізму штучного формування медіапотреб аудиторії засобами 

масової інформації. 

По-друге, це низький рівень медіаграмотності української медіа-аудиторії. 

Сприятливою умовою для розвитку процесу ФМА є відсутність знань у аудиторії 

про здатність мас-медіа штучно нав’язувати певні медіауподобання; нерозуміння 

переваги в урізноманітненні свого медіаспоживання через пошук різного контенту 

тощо. 

6. У новітніх умовах розвитку вітчизняної медіагалузі спостерігається 

варіативність моделей медіаспоживання, що своєю чергою обумовлює й 

різноманіття підходів до формування аудиторій з боку медіаорганізацій. І хоча на 
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сьогодні актуальним залишається висновок, що в інтернет-середовищі стихійно 

утворюються безліч індивідуальних споживчих профілів, і кожен користувач 

отримує свій мікс медіапродуктів, все ж таки існують умови для функціонування 

механізму формування цільових аудиторій й формування їх медіауподобань (явище 

«бульбашкового фільтру»). 

Виявлення всіх цих передумов на прикладі українських загальнонаціональних 

комерційних телеканалів дозволило нам довести вірогідність існування процесу 

ФМА. Верифікація гіпотези шляхом застосування емпіричних методів 

(структурного аналізу рекламного простору, структурного контент-аналізу ефірного 

наповнення телевізійних каналів, опитування населення щодо структури й 

особливостей медіаспоживання) дозволила виявити явище уніфікації телевізійного 

контенту, що виконує роль релевантного контексту для рекламного дискурсу 

системоутворюючих рекламодавців. Вивчення думки медіаспоживачів шляхом 

опитування підтвердило твердження про наявність адикції та ригідності щодо 

уніфікованого телевізійного контенту. 

 

СПИСОК ОПУБЛІКОВАНИХ ПРАЦЬ ЗА ТЕМОЮ ДИСЕРТАЦІЇ 

 

Статті в наукових фахових виданнях України: 

1. Шевченко Т.С. Тенденція уніфікації телевізійного контенту в контексті 

конструювання цільових аудиторій / Т.С. Шевченко // Наукові записки Інституту 

журналістики: Наук. збірн. – К., 2013. – Т. 50. – С. 74-79. 

2. Шевченко Т.С. До питання про конвергенцію реклами та ЗМІ / Т.С. Шевченко // 

Діалог: Медіа-студії: збірн. наук. праць / ред. кол. : О. Александров (відп. ред.) 

[та ін.]. – Одеса: Астропринт, 2013. – Вип. 16. – С. 301-309. 

3. Шевченко Т.С. Вплив особливостей функціонування телебачення та Інтернету 

на процес штучного формування медіа-аудиторій / Т.С. Шевченко // Діалог: 

Медіа-студії: збірн. наук. праць / ред. кол. : О. Александров (відп. ред.) [та ін.]. – 

Одеса : Астропринт, 2013. – Вип. 17. – С. 53-61. 

4. Шевченко Т.С. Медіареклама як передумова до штучного формування медіа-

аудиторій / Т.С. Шевченко // Збірник праць Науково-дослідного Інституту 

пресознавства / відп. ред. М. М. Романюк ; НАН України, ЛННБУ 

ім. В. Стефаника, НДІ пресознавства. – Львів, 2013. – Вип. 3(21). – С. 443-456. 

5. Шевченко Т.С. Вплив реклами на сучасну новинну тележурналістику України / 

Т.С. Шевченко // Вісник Львівського університету. Серія : Журналістика = 

Visnyk of the Lviv University / Львів. нац. ун-т ім. І. Франка. – Львів, 2013. – Вип. 

37. – С. 318-327. 

 

Публікації в наукових виданнях за кордоном: 

1. Шевченко Т.С. Факторы конструирования аудиторий коммерческих массмедиа / 

Т.С. Шевченко // Вестник Московского университета. Сер. 10. Журналистика. – 

М., 2014. – № 1 (январь-февраль). – С. 6-18. 

 



13 

Тези наукових доповідей: 

 

1. Шевченко Т.С. К вопросу о роли масс-медиа в формировании целевых 

аудиторий / Т.С. Шевченко // Журналистика в 2010 году: СМИ в публичной 

сфере. Сборник материалов Международной научно-практической 

конференции. – М.: Факультет журналистики МГУ имени М. В. Ломоносова; 

Изд-во Моск. Ун-та, 2011. – С.124-125. 

2.  Шевченко Т.С. Реклама та ЗМІ в процесі конвергенції / Т.С. Шевченко // 

Materiały Miedzynarodowej Naukowi-Ptaktycznej Konferencij «Rozwój nauk 

humanistycznych. Problemy i perspektzwy» (28.09.2012 – 30.09.2012). – Katowice, 

2012. – Str. 25-30. 

3. Шевченко Т.С. Тенденція уніфікації телевізійного контенту в контексті 

конструювання цільових аудиторій / Т.С. Шевченко // Українські медіа 2012: 

проблема моделювання медійного контенту. Матеріали міжнародної науково-

практичної конференції [наук. ред. В. Різун; упоряд. Т. Скотникова] – К. : 

Інститут журналістики, 2011. – С. 119. 

АНОТАЦІЯ 

Шевченко Т.С. Формування медіа-аудиторій засобами телебачення (на 

прикладі сучасного українського ТБ). – Рукопис. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня кандидата наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.06 – прикладні соціально-комунікаційні 

технології. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, Київ, 

2018. 

Дисертацію присвячено дослідженню процесу формування медіа-аудиторій 

засобами масової інформації.  

Виявлено, що макро- й мікрофактори функціонування медіаорганізації 

провокують розвиток такого довгострокового медіаефекту, як штучне формування 

медіапотреб аудиторії (ФМА) засобами масової інформації, в механізмі якого одним 

з вагомих складників є звикання. Надано визначення ФМА, як узалежнення 

аудиторії від формальних і змістових параметрів медіапродуктів, що 

супроводжується зниженням рівня критичності сприйняття їх негативних, 

неякісних, патогенних елементів. Реконструйовано механізм ФМА, визначено 

передумови до його виникнення. 

Доведено факт тривалої уніфікації медіаконтенту (одноманітність, 

обмеженість у проблемно-тематичному доборі, жанрова незбалансованість) на 

прикладі українського телебачення, постійна повторюваність якого спричиняє дію 

механізму ФМА. 

Визначено, що уніфікації контенту ЗМІ сприяють проблема недосконалості 

системи медіадосліджень в українській медіагалузі (труднощі у вивченні 

медіапотреб аудиторії, відсутність точної інформації щодо їх медіавподобань), та 

необхідність підлаштування контенту ЗМІ під потреби рекламодавця – дотримання 

умов контекстності реклами щодо основного медіазмісту, що викликає уніфікацію 

контенту. 
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Ключові слова: мас-медіа, медіа-аудиторія, конструювання медіа-аудиторії, 

штучне формування медіапотреб аудиторії, лінійне/нелінійне медіаспоживання, 

уніфікація медіаконтенту, реклама. 

 

АННОТАЦИЯ 

Шевченко Т.С. Формирование медиа-аудиторий средствами телевидения 

(на примере современного украинского ТВ). – Рукопись. 

Диссертация на соискание ученой степени кандидата наук по социальным 

коммуникациям по специальности 27.00.06 – прикладные социально-

коммуникационные технологии. – Киевский национальный университет имени 

Тараса Шевченко, Киев, 2018. 

Диссертация посвящена исследованию процесса формирования медиа-

аудиторий средствами массовой информации. 

Проведен анализ многообразия дефиниций концепта «медиа-аудитория», 

зависящих от конкретных методологических ракурсов. Выявлено наличие 

тенденции, согласно которой повышенное внимание медиаорганизаций к 

коммерческому фактору при одновременном игнорировании ими социологических 

показателей приводит к ориентированию на такие искусственные типы медиа-

аудитории, как мейнстрим. Рассмотрены концепты «audiencemaking» в значении 

создания, конструирования, формирования аудитории СМИ, и 

«комодифицированной медиа-аудитории» как процесса преобразования аудитории в 

товар, который пользуется спросом у рекламодателей. 

Обнаружено, что макро- и микрофакторы функционирования медиа-

организации провоцируют развитие такого долгосрочного медиа-эффекта, как 

искусственное формирование медиапотребностей аудитории (ФМА) средствами 

массовой информации, в механизме которого одной из весомых составляющих 

является привыкание. Дано определение ФМА, как зависимости аудитории от 

формальных и содержательных параметров медиапродуктов, что сопровождается 

снижением уровня критичности восприятия их негативных, некачественных, 

патогенных элементов. 

Реконструирован механизм ФМА, который можно проиллюстрировать 

цепочкой последовательных реакций аудитории на персеверацию однообразного 

медиаконтента: адаптация (привыкание) – индифферентность (относительно 

формально-содержательных характеристик контента) – аддикция (зависимость от 

привычных медиапродуктов) – ригидность (неготовность к изменениям). 

На примере украинского телевидения методами структурного контент-анализа 

и опроса населения относительно особенностей медиапотребления доказан факт 

длительной унификации медиаконтента (однообразие, ограниченность в проблемно-

тематическом наборе, жанровая несбалансированность), постоянная повторяемость 

которого приводит в действие механизм ФМА. Установлено, что телевизионная 

коммуникационная парадигма оказывает постоянное устоявшееся влияние на другие 

медиа в аспекте контентных приоритетов. 

Определено, что унификации контента СМИ способствуют две актуальные 

проблемы украинской медиа-отрасли. Первая – несовершенство системы 
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медиаисследований в украинской медиа-отрасли: замена качественных 

исследований медиапотребностей аудитории медиаметрией приводит к тому, что  

успех одного типа медиапродукта ведет к производству потока подобных, а значит 

унификации контента. Вторая – необходимость подстройки контента СМИ к 

потребностям рекламодателя – соблюдение условий контекстности рекламы и 

основного медиасодержания, что вызывает унификацию последнего. Методом 

анализа доказана релевантность рекламы и основного медиаконтента по критериям 

тематика/проблематика, развлекательность, качество. Выявлены условия, которые 

косвенно способствует возникновению и поддержанию ФМА – явление 

информационного неравенства (его состояние в Украине), а также низкий уровень 

медиаграмотности украинской медиа-аудитории. Подробно изучены указанные 

факторы. 

Установлено, что особенности нелинейного медиапотребления воспроизводят 

принципы формирования медиа-аудитории, присущие линейному 

медиапотреблению. Выявлены условия для функционирования механизма 

формирования целевых аудиторий и формирования их медиапотребностей во время 

нелинейного медиапотребления. 

Ключевые слова: массмедиа, медиа-аудитория, конструирование медиа-

аудитории, искусственное формирование медиапотребностей аудитории, 

линейное/нелинейное медиапотребление, унификация медиаконтента, реклама. 

 

ANNOTATION 

Shevchenko T.S. Formation of media audiences by means of television (on the 

example of modern Ukrainian TV). – Manuscript. 

Dissertation for the scientific degree of Candidate of Social Communications. 

Speciality 27.00.06 – Applied social and communication technologies. – Taras 

Shevchenko National University of  Kyiv, Kyiv, 2018. 

The dissertation deals with the study of the media-audience formation process by 

mass media. 

It is revealed that the macro- and microfactors of the media organization functioning 

provoke the development of such a long-term media effect as the artificial formation of the 

media needs of the audience (FMA) by the mass media, in the mechanism of which one of 

the most important components is addiction. 

The definition of FMA as a dependence of the audience on formal and content 

parameters of media products, accompanied by a decrease in the level of criticality of the 

perception of their negative, poor-quality, pathogenic elements. The mechanism of the 

FMA is reconstructed, the preconditions for its occurrence are determined. 

The fact of long unification of media content (monotony, limited in problem-

thematic selection, genre imbalance) is proved on the example of Ukrainian television, the 

constant repetition of which causes the mechanism of the FMA. 

It is determined that the problem of the media research system imperfection in the 

Ukrainian media industry (difficulty in studying the media needs of the audience, lack of 

accurate information about their media preferences), and the need to adjust the media 
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content to the needs of the advertiser – adherence to the context of the advertisement for 

the main media content contributes to the unification of the media content.  

Key words: mass media, media audience, media audience construction, artificial 

media audience’s needs formation, linear/non-linear media consumption, media content 

unification, advertisement. 

 
 


