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АНОТАЦІЯ 

Чернявська Л.В. Комунікаційна модель медіапростору України. – 

Кваліфікаційна наукова праця на правах рукопису. 

Дисертація на здобуття наукового ступеня доктора наук із соціальних 

комунікацій за спеціальністю 27.00.01 – теорія та історія соціальних 

комунікацій. – Київський національний університет імені Тараса Шевченка, 

Міністерство освіти і науки України, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка, Міністерство освіти і науки України, Київ, 2019. 

Структура та зміст дисертації відображають складність соціального 

простору як відображеної в людькій свідомості протяжності, яку складають 

підпростори, що беруть участь у творенні конструктів соціальної комунікації. 

Медіапростір є одним із підпросторів соціального простору і забезпечує 

формування конструктів та шляхи їх поширення, сприйняття і засвоєння.  

У першому розділі дисертації «Історіографія та теоретико-методологічна 

основа дослідження соціального простору як контексту медіапростору і 

просторових конструктів» простежено еволюцію терміна соціальний простір у 

гуманітарному науковому дискурсі. Він виникає із потребою окреслення 

соціального простору на противагу фізичному і пропонує систему координат 

суспільної взаємодії. Процес дослідження поняття можна поділити на етапи: 

модерні та постмодерні дослідження, розробки моделі соціального простору в  

контексті багатовимірних комунікацій. Різні просторові структури (такі як 

суспільство, мова) мають свої системи вимірів. Медіапростір формується на 

основі соціальних уявлень про світ як символічна структура. Він також бере 

участь у відборі актуальних соціальних конструктів і поширює їх. У свою чергу 

соціальний простір є основою для формування різних видів просторів, які 

інтегруються як структурні компоненти та формують символічні конструкти: 

культурного простору, медіапростору, урбаністики. 

Другий розділ «Формування конструктів у медіапросторі» присвячено 

розгляду інтелектуальних проектів, які фіксують появу нового рівня 

актуалізації просторових досліджень. Науковий дискурс констатує наявність 



3 

 

зміни наукових інтересів або актуалізації певних наукових галузей знань, 

окремих понять, які прийнято називати «поворотами». Ці повороти 

демонструють зміни у способах осмислення буття, формування 

інтелектуального запиту та інтелектуальної моди. Поряд з просторовим 

поворотом констатується і медіаповорот, пов’язаний з появою нових медіа та 

нових моделей просторовості, а також їхніх комунікаційних характеристик. 

Медіаповорот актуалізує проблему сприйняття і тлумачення медіа.  

Медіапростір бере участь у формуванні конструктів соціального 

простору, забезпечуючи його виробниками змістів і каналами поширення. Він 

має власну систему акторів, які здійснюють інтерпретацію фактів суспільного 

життя та є активними учасниками його творення. Медіапростір має ряд 

характеристик: синергетичність, наявність системи фільтрів інформації, може 

здійснювати творення вторинної реальності.  

Визначення особливостей медіапростору здійснюється за такими 

підходами: медіафілософський, культурологічний, соціальних комунікацій. На 

основі вторинних матеріалів 2016–2018 рр. відзначено тенденції розвитку 

медіапростору України: формування інструментів саморегуляції в галузі, 

зменшення частки російського контенту, пошук власної ніші й нових шляхів 

розвитку для традиційних медіа, розвиток громадянського суспільства та його 

вплив на творення контенту медіа. На основі опису моделей соціального 

простору та аналізу медіапростору запропоновано модель медіапростору 

України. 

У третьому розділі «Конструювання соціальної реальності в мас-медіа» 

запропоновано розуміння медіаполя як локалізованого субпростору. Медіаполе 

може демонструвати два основних види ефектів: вплив медіа на реальність і 

концентрація влади в медіа. У роботі також розрізняються поняття медіаполя та 

поля журналістики, де перше бачиться як простір виникнення і передачі 

інформації, а поле журналістики вказує на специфічний вид діяльності. Отже, 

медіаполе може розглядатись як модель локалізованих процесів виробництва 
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(наприклад, телевізійне поле), модель особистісно орієнтованих полів (як 

компонента суспільної організації, участі мас-медіа у впливах на суспільство). 

Участь медіаполів у процесі комунікації визначається їхньою здатністю 

ефективно транслювати уявлення про світ і робити їх загальноприйнятими. 

Комунікаційний процес буде спіралевидним, адже медіаполя пропонують певні 

конструкти аудиторії, аудиторія їх сприймає, коригує або засвоює чи відкидає. 

Комунікаційні моделі медіаполів незалежно від їхньої структури мають таку 

будову: медіаполе виробляє конструкти, забезпечує їх шляхами (каналами) 

передачі, робить доставку до споживача й отримує певний відгук (засвоєння, 

корекцію, відкидання). 

У розділі протестовано запропоновану модель соціального простору, 

здійснено її математичну формалізацію. На основі оцінок експертного 

опитування проілюстровано дибаланс соціального простору в Україні. Оцінки 

експертів підтвердили високий ступінь залученості медіа до творення 

конструктів. Це також підкреслює важливіть медіагалузі як медіатора панівних 

уявлень про світ у суспільстві. 

Медіатекст і медіадискурс набувають нових рис в сучасних умовах (у 

контексті лінгвістичного повороту). Це зумовлює переформатування 

комунікаційних зв’язків, появу нових форм медіатекстів, зокрема, інтертексту, 

гіпертексту. Дискурс є впорядковуваною системою, подібною до соціального 

простору, яка структурує дискурсивні практики. Дискурсивні практики є 

процесом комунікації під час здійснення соціальних практик у соціальному 

просторі. Передача соціальної інформації відбувається по горизонталі та 

вертикалі, останній параметр залучає поняття соціальної пам’яті, котра 

здійснює зв’язок поколінь у часі. Акумулюючи суспільно важливу інформацію, 

соціальна пам’ять несе інформацію про дискурси, структуровані концепти, 

цінності, еталони, що мають понадчасову актуальність. Дискурс як частина 

суспільних відносин і процесів презентує виміри соціального простору. 

У четвертому розділі «Репрезетація соціального простору в мас-медіа» 

розглядається концептуалізований простір мас-медіа, який створюється за 
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допомогою когнітивних систем (концепт і його види: фрейм, сценарій, скрипт; 

медіамеми, стереотипи тощо). Концепти як складникові творення мовних 

картин світу містять в собі елементи соціального простору, а також 

послуговуються принципами просторовості в побудові уявлень про світ. 

Гештальт розглядається як згусток символів, що діє як орієнтир для 

ідентифікації уявлень. Поняття фрейму постає в значеннях «рамки» 

денотативних ситуацій. Фрейми є інструментами обробки інформації, 

структурованими моделями репрезентації знань, мережами з ієрархічними 

рівнями. Саме ця їх можливість може бути використана в мас-медіа. Сценарій 

дає можливість інтерпретації діяльності (процесу), що відбувається за чітко 

заданими соціопросторовими переміщеннями. Це ритуал з конкретними ролями 

й статусами, який відбувається на різних рівнях з різними типами учасників, 

перехід від одного життєвого світу до іншого. Скрипти є структурою 

свідомості, на основі якої інформація проходить обробку. Вони складаються з 

кількох епізодів, які поділяються на одиниці інформації, значення котрих 

зумовлене соціальним і культурним контекстами, тому постають як очікування 

того, як буде розвиватися ситуація, чого можна очікувати далі. У розділі 

зроблено огляд актуальних концептів, продукованих у мас-медіа. 

Однією з одиниць медіапростору називають медіамем, який активно 

використовується в PR-практиках, рекламі, соціальних мережах і належить до 

медіавірусів. Стереотипи є когнітивними структурами, адже вони змінюють 

мислення людини, пропонуючи схеми сприйняття та розуміння дійсності. 

Творення нових моделей світу в мас-медіа здійснюється через 

метафоризацію, візуалізацію, створення образу, міфологеми. Підкреслено, що 

віртуальний простір мас-медіа є породженням людської свідомості, тому його 

основною рисою є конструйованість.  

Ключові слова: медіапростір, соціальний простір, конструкти, модель, 

мас-медійний дискурс, медіаполе, медіатекст, медіадискурс, репрезентації 

соціального простору, комунікаційні ефекти. 



6 

 

 

ABSTRACT 

Cherniavska L. V. Communication model of media space of Ukraine. – 

Qualifying scientific work on the rights of the manuscript. 

Thesis for a Doctor’s Degree in Social Communications, specialty 27.00.01 – 

Theory and History of Social Communications. – Taras Shevchenko National 

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

National University of Kyiv, Ministry of Education and Science of Ukraine, Kyiv, 

2019. 

The structure and content of the dissertation display the complexity of social 

space as the reflected in the human consciousness extension, which is made of the 

subspaces involving in the creation of social communication constructs. Media space 

is one of the subspaces of the social space and provides the formation of constructs 

and ways of their distribution, perception and assimilation. 

In the first section of the dissertation – «Historiography and theoretical and 

methodological basis of study of social space and spatial constructs» – it is traced the 

evolution of the term social space in the humanitarian scientific discourse. It 

originates with the need of outlining the social space opposed to the physical and 

offers a system of social interaction coordinates. The process of studying the notion 

can be divided into following stages: modern and postmodern researches, the 

development of a model of social space in the context of multidimensional 

communications. Various spatial structures (such as society, language) have their 

own measurement systems. Media space is formed on the basis of social perceptions 

of the world as a symbolic structure. It also takes part in the selection of relevant 

social constructs and disseminates them. In return, social space is the basis for the 

formation of different types of spaces that integrate as structural components and 

form symbolic constructs: cultural space, media space, urbanism. 

The second section «Formation of constructs in media space» is devoted to the 

consideration of intellectual projects that register the emergence of a new level of 

spatial research actualization. The media space represents a special type of aspect of 
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social life formation. Scientific discourse demonstrates the there are changes of 

scientific interests along with actualization of some scientific fields, notions, that are 

called “turns”. These turns shows changes in the ways of comprehension of 

existence, formation of intellectual need and intellectual trend. A media turn occurs 

along with a spatial turn. Media turn is associated with the emergence of new media 

and new spatial models, as well as their communication characteristics. Media turn 

actualizes the problem of media perception and interpretation. 

Media space is involved in the formation of constructs of social space, 

providing it with content producers and distribution channels. It has its own system of 

actors who interpret the facts of social life and are active participants in its creation 

The media space has the following characteristics: synergy, the presence of a system 

of information filters, means to create secondary reality.  

Determination of the media space peculiarities is carried out according to the 

following approaches: media-philosophical, cultural, social communication. Based on 

the secondary materials of 2016-2018, trends in the development of media space of 

Ukraine were noted: formation of instruments of self-regulation in the field, reduction 

of the share of Russian content, search for its own niche and new ways of 

development for traditional media, development of civil society and its influence on 

the making of media content. Based on the description of models of social space and 

analysis of media space, the model of media space of Ukraine is proposed. 

In the third section, «Constructing social reality in the media», the media field 

is considered as a localized sub-space. The media field can show two main types of 

effects: the media's impact on reality and the concentration of power in the media. 

There are also distinguished the notions of media fields and fields of journalism, 

where the former is considered as the space of the emergence and transmission of 

information, and the field of journalism refers to a specific type of activity. 

Therefore, the media field can be considered as a model of localized production 

processes (for example, a television field), a model of personally oriented fields (as a 

component of a public organization, the participation of the mass media in the impact 

on a society).  



8 

 

The involvement of media fields in the communication process is determined 

by their effective ability to broadcast ideas about the world and make them 

universally accepted. The communication process is spiral-shaped, because the media 

fields offer certain constructs to the audience, the audience perceives, corrects, 

assimilates or rejects them. Communication models of media fields, regardless of 

their structure, have the following structure: the media field produces constructs, 

provides them with transmission channels (channels), takes to the consumer and 

receives some feedback (assimilation, correction, rejection). 

In the section, the author's model of social space was tested and its 

mathematical formalization performed. On the basis of expert survey estimates, the 

imbalance of social space in Ukraine was illustrated. Experts’estimates confirmed the 

high level of media involvement in creating the contracts. It also emphasizes the 

importance of the media industry as a mediator of dominant perceptions of the world 

in society. 

Media text and media discourse acquire new features in modern conditions (in 

the context of linguistic turn). It leads to the reformatting of communication links, the 

emergence of new forms of media texts, especially intertext, hypertext. Discourse is 

an ordering system, which is similar to social space and structures discursive 

practices. Discursive practices are the process of communication during the 

implementation of social practices in the social space. Social information is 

transmitted horizontally and vertically, the last parameter involves the notion of 

social memory that communicates across generations. Accumulating important social 

information, social memory carries information about discourses, structured concepts, 

values, standards that are timely relevant. Discourse, as part of social relations and 

processes, presents dimensions of social space. 

The fourth section, «Representing Social Space in Mass Media», discusses the 

conceptualized space of mass media that is created through cognitive systems (the 

concept and its types: frame, gestalt, script; media memes, stereotypes, etc.). 

Concepts as components of the creation of linguistic pictures of the world contain 

elements of social space, and also serve the principles of space in the construction of 
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ideas about the world. Gestalt is seen as a bunch of symbols that acts as a benchmark 

for identifying ideas. Gestalt is also a kind of concept, it is thought of as a holistic 

image, fixed to a certain word. The concept of a frame appears in the values of the 

«framework» of denotative situations. Frames are tools for information processing, 

they are structured models of knowledge representation, networks with hierarchical 

levels. A frame is a way of representing knowledge, an information block that offers 

a minimal amount of information and enables manipulation, preparing the recipient's 

ideas about objects, actions to the desired emotions and associations. It is the 

opportunity that can be used in the mass media. The script gives a chance to interpret 

the activity (process) that takes place in clearly defined socio-spatial displacements. It 

is a ritual with specific roles and statuses that takes place at different levels with 

different types of participants, the transition from one life world to another. Scripts 

are the structure of consciousness where the information is processed. They consist of 

several episodes, which in return are divided into units of information, the value of 

which is predetermined by social and cultural contexts, so they appear as expectations 

of how the situation will develop, which can be expected further. This section 

provides an overview of current concepts produced in the media.  

One of the units of media space is called media mem, which is actively used in 

PR practices, advertising, social networks and belongs to media viruses. Stereotypes 

are cognitive structures, because they change the way of thinking of a person by 

offering patterns of perception and understanding of reality. 

Creation of new models of the world in the mass media is carried out through 

metaphorization, visualization, image creation, mythology. It is emphasized that the 

virtual space of the mass media is a product of human consciousness, so its basic 

feature is its constructiveness. 

Key words: media space, social space, constructs, model, mass media 

discourse, media field, media text, media discourse, representations of social space, 

communication effects. 
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ВСТУП 

 

 

Обґрунтування вибору теми дослідження. Українські мас-медіа 

постають перед викликами сучасного світу в складних умовах внутрішніх 

системних перетворень. Зміни у структурі медіапростору відбуваються в 

тісному зв’язку з дією нових комунікаційних та інформаційних технологій, які 

використовують сучасні медіа. Творення соціального простору, структурним 

компонентом якого є медіапростір, і його відображення пов’язане з 

трансформаціями в суспільстві й зумовлене участю мас-медіа як 

комунікаційного майданчика цього процесу. Період стрімкого розвитку 

соціальних комунікацій ставить нові завдання, які потребують наукового 

осмислення. Цей період відзначається увагою до просторових параметрів як 

універсальної системи координат, що бере участь у формуванні уявлень про 

світ і творення соціальних конструктів. 

Медіапростір є складником соціального простору й формується в 

контексті його комунікаційної моделі. Для позначення нових соціальних 

структур, які виникають у результаті досягнень технічного прогресу в кінці 

ХІХ ст., запропонована система стратифікації суспільства в соціальних науках 

за просторовим принципом. Відображення соціального простору відбувається 

через соціокультурні механізми, до яких належить мова, культура, релігія. 

Медіа забезпечують шляхи (канали й мережі) для руху соціальних уявлень про 

світ, що виробляються різними соціальними інститутами, які функціонують у 

системі соціальних полів. Якщо простір є множиною координат, то поле фіксує 

певні позиції та є локальним видом виміру. Це зумовлює появу моделі 

медіапростору в контексті комунікаційної моделі соціального простору й теорії 

полів як динамічних систем соціальної взаємодії.  

Українська наука виявляє інтерес до вивчення комунікаційних шляхів для 

руху соціальних ідей, що формуються в різних підпросторах і транслюються в 
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мас-медіа. Інформаційні загрози, яких зазнає український медіапростір 

унаслідок зовнішньої агресії та в умовах гібридної війни, спонукають до 

комплексного дослідження тенденцій розвитку українського медійного 

простору. Розуміння таких тенденцій дає можливість наукового прогнозування, 

а їх моніторингова діагностика може відстежувати точність і повноту 

прогнозів. Дисбаланс у структурі соціального простору України зумовлений 

також внутрішніми перетвореннями, змінами в усіх сферах діяльності: 

економіці, законотворчості, соціальній і медичній сферах, системі освіти, 

культурного виробництва тощо. Розробка концепції медіапростору та участі 

підпросторів у формуванні концептів вимагає врахування актуальної ситуації, 

тенденцій наукового дискурсу в дослідженнях українських і світових наукових 

шкіл. У першу чергу йдеться про формування науково-теоретичної та 

методологічної основи багатовимірних репрезентацій соціального простору в 

мас-медійному дискурсі.  

Наукова проблема полягає в тому, що в теорії соціальних комунікацій не 

відображено залежність формування конструктів від балансу підпросторів 

соціального простору. Проте така залежність є і вона обовʼязкова. Уся історія 

розвитку людського спілкування ілюструє той факт, що уявлення про 

соціальний простір визначає види, форми, засоби комунікації, корелює 

поведінку як комунікантів, так і комунікатів. У різні періоди розвитку 

суспільства та людини як особистості ця зумовленість різна, історія та теорія 

соціальних комунікацій мали б це відображати. Медіа як соціальний мовник 

теж залежить у своїй роботі від розуміння соціального простору як 

відображеного простору та ставлення до медіапростору як чинника його 

комунікаційної діяльності. Наукова проблема, вирішенню якої присвячено 

дослідження, – це встановлення залежності формування конструктів соціальної 

реальності від участі медіапростору в їх творенні та балансу взаємодії інших 

підпрострів (політичного, освітнього, культурного та ін.) у процесах 

конструювання концептів. 
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Глобалізаційні, євроінтеграційні та демократичні процеси перетворень 

українського соціального простору та участь у них мас-медіа вимагають 

окресленої парадигми соціальнокомунікаційної сфери. Йдеться про види 

простору, які беруть участь у творенні соціального простору й визначенні ролі 

медіапростору як медіатора суспільних конструктів. Комунікаційна модель 

соціального простору має рівні, умови, структуру взаємодії та формування 

соціальних уявлень про світ. Мас-медіа є найбільш масовим інститутом 

соціалізації особистості, тому зʼясування їхньої ролі як продуцентів і 

трансляторів конструктів необхідно розглядати крізь специфіку їх 

посередницьких функцій. Актуальним для теорії соціальних комунікацій є 

еволюційне і прогностичне осмислення соціального простору в контексті мас-

медійного дискурсу.  

У роботі розглянуто класичні наукові розвідки з медіафілософії 

(М. Кастельса, Н. Лумана, М. Маклюєна, Е. Тофлера) й теорії соціального 

простору (Ж. Бодріяра, Е. Дюркгейма, А. Лефевра, П. Сорокіна, М. Фуко). 

Фундаментальну основу дослідження соціального простору склали роботи 

П. Бурдьє, Д. Гарві, М. Гудчайлда, К. Левіна, М. Оже. 

Проблеми формування соціального простору в медіадискурсі 

актуалізуються в дослідженнях таких зарубіжних учених, як: В. Бардікі, 

К. Барнхурс, Р. Бенсон, І. Вілінг, Л. Грахам, М. Коман, Н. Кулдрай, А. Окефі, 

Е. Херман і Н. Чомскі, Б. Янг. 

Проблемам формування соціального простору й творення соціально-

просторових ландшафтів присвятили праці Д. Замятін, Г. Зборовський, 

І. Кононов, О. Котуков, Т. Макогон, О. Мусієздов, А. Петренко-Лисак, 

О. Філіппов, Л. Чернюк. 

На формування наукового уявлення про комунікаційну модель 

соціального простору вплинули праці В. Березенко, В. Владимирова, 

М. Житарюка, Н. Зражевської, В. Іванова, С. Квіта, В. Корнєєва, Н. Мантуло, 

Г. Почепцова, В. Різуна, Ю. Фінклера, О. Холода.  
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Зв’язок роботи з науковими програмами, планами, темами. Тема 

дисертаційної роботи пов’язана з комплексною науковою темою Інституту 

журналістики Київського національного університету імені Тараса Шевченка 

НДР №11 БФ045-01 «Український медійний контент в соціальному вимірі», що 

виконується в межах комплексної наукової програми «Модернізація 

суспільного розвитку України в умовах світових процесів глобалізації». 

Мета й завдання дослідження. Метою роботи є формування 

комунікаційної моделі медіапростору України як складника соціального 

простору. 

Реалізація поставленої мети передбачає виконання таких завдань:  

- на основі наукової літератури виокремити поняття «соціальний простір» 

як систему підпросторів, шляхи комунікації між якими здійснюють мас-медіа;  

- з’ясувати історичний розвиток комунікаційних моделей соціального 

простору й ролі мас-медіа в процесах формування цих моделей, а також їх 

становлення в науковому міждисциплінарному дискурсі;  

- встановити структурні й комунікаційні характеристики медіапростору;  

- виявити характерні риси теорії поля, взаємодію медіаполя з іншими 

соціальними полями;  

- дати інтерпретацію актуального медіапростору України й авторської 

моделі медіапростору в контексті соціального простору України; 

- визначити механізми творення конструктів у медіадискурсі, можливості 

медіадискурсу в формуванні соціальних активностей суб’єктів інформаційного 

простору;  

- схарактеризувати репрезентацію соціального простору в мас-медіа, види 

конструктів та елементи віртуального простору. 

Об’єкт дослідження – медіапростір України в системі соціального 

простору. 

Предмет дослідження – комунікаційна модель медіапростору України як 

складника соціального простору, взаємодія медіапростору з іншими 

підпросторами, творення конструктів соціального простору в медіадискурсі. 
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Методологія дослідження. Дослідження виконано за допомогою 

загальнонаукових теоретичних методів (аналізу, синтезу, індукції, дедукції, 

формалізації, термінологічного аналізу, узагальнення, класифікації, порівняння, 

моделювання, абстрагування й формалізації, інтерпретації), які дали 

можливість розглянути розвиток терміна «соціальний простір», теорій поля в 

гуманітарному дискурсі; простежити розвиток наукового знання від 

психосоціального та соціального напрямів до соціальних комунікацій; зробити 

огляд становлення поняття соціального простору, його опредмечення та 

набуття критеріїв оцінки соціальних явищ, а також входження до 

терміносистеми соціальних комунікацій; виявити структуру знань про 

соціальний простір, медіадискурс, теорію поля, мас-медійний дискурс та 

розгляд їх функціональних особливостей, а також типологію інформаційно-

когнітивних форм мас-медійного дискурсу.  

Міждисциплінарність є основою досліджень соціальних комунікацій і 

вимагає окреслення термінологічного інструментарію та його 

соціальнокомунікаційної специфіки. Аналіз і синтез були застосовані для 

виокремлення та розгляду соціальнопросторових координат у гуманітарному 

науковому дискурсі, для пошуку комунікаційного складника соціального 

простору. 

За допомогою методу інтерпретаційного моделювання виявлено 

залежність соціальної комунікації, зокрема, появи концептів, які починають 

активно функціонувати, від збалансованості підпросторів соціального простору 

та участі медіапростору в процесі конструювання ідей. Побудована 

функціональна модель містить математичні розрахунки, оцінку ресурсів, що 

вимагали застосування методів аналізу, синтезу, порівняльного методів, на 

етапі побудови моделі використовувався метод абстрагування та формалізації 

вербальної моделі, опис моделі та останній етап – інтерпретація і аналіз 

отриманого результату.  

З метою отримання кількісних показників моделі медіапростору було 

використано метод експертної оцінки. Для діагностування та перевірки 



21 

 

наукових гіпотез застосовані такі емпіричні методи: контент-аналіз мас-

медійних матеріалів регіональних видань, опитування для визначення напрямів 

інтерпретації даних (проводилось у межах навчальних дисциплін «Теорія та 

історія соціальних комунікацій», «Комунікаційні технології», «Медіатехнології 

формування соціального простору»), метрика (вимірювання) емоцій за шкалою 

К. Ізарда (коефіцієнт самопочуття) в оцінках медіапродукту.  

Наукова новизна одержаних результатів полягає в такому: 

уперше: 

- розроблено й обґрунтовано авторську комунікаційну модель 

медіапростору України в контексті соціального простору, яка полягає в балансі 

підпросторів соціального простору та їх участі у творенні конструктів 

соціальної реальності; 

- з’ясовано залежність формування конструктів соціальної реальності від 

міри збалансованості підпросторів соціального простору, зокрема, ролі 

медіапростору; 

- охарактеризовано поняття «соціальний простір» у системі соціальних 

комунікацій та запропоновано власну дефініцію поняття (соціальний простір – 

це відтворена в людській свідомості необмежена протяжність, яку складають 

підпростори, що беруть участь у творенні конструктів соціальної комунікації); 

- схарактеризовано гуманітарні наукові повороти (інтелектуальні 

проєкти), визначено їх важливість у розумінні медіатенденцій (іконічність, 

медіальність, мережевість) в історії соціальних комунікацій; 

удосконалено: 

- використання теорії соціального поля в дослідженнях функціонування 

мас-медійних явищ; 

- обґрунтування медіапростору як протяжності творення та поширення 

конструктів соціального простору; 

- тлумачення просторових конструктів у теорії соціальних комунікацій; 

набули подальшого розвитку: 
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- форми репрезентацій соціальних конструктів у мас-медіа (концепт, 

фрейм, гештальт, сценарій, медіамеми, стереотипи); 

- прогностичні сценарії розвитку медіапростору та соціального простору 

України; 

- тлумачення медіаявищ, медійних продуктів як інструментів творення 

соціального капіталу. 

Практичне значення отриманих результатів полягає у використанні їх 

під час підготовки фахівців за спеціальністю 061 «Журналістика»: в 

Запорізькому національному університеті викладається курс «Медіатехнології 

формування соціального простору» (спеціальність «Журналістика», освітньо-

кваліфікаційний рівень – магістр), теми двох кредитів якого стосуються 

проблеми формування медіапростору в мас-медіа і ґрунтуються на матеріалах 

нашої роботи. На основі даних, отриманих під час дослідження, розроблено 

навчальний посібник з дисципліни. Науково-теоретичні напрацювань 

використовуються під час вивчення навчальних дисциплін «Теорія та історія 

соціальних комунікацій», «Медіакритика», «Теорія публіцистики», «Методика 

та організація наукових досліджень». 

Особистий внесок здобувача. Дисертація, монографія, автореферат і всі 

публікації, в яких викладено основні наукові результати дослідження та які 

засвідчують апробацію результатів дисертації, виконані автором одноосібно. 

Апробація результатів дисертації. Результати дослідження 

обговорювалися на засіданнях кафедри соціальних комунікацій і на науково-

методичному семінарі Інституту журналістики Київського національного 

університету імені Тараса Шевченка (2013–2016 рр.). Основні теоретико-

методологічні положення й результати проведеного дослідження були 

апробовані на міжнародних і всеукраїнських науково-теоретичних і науково-

практичних конференціях: «Соціальні комунікації сучасного світу» 

(м. Запоріжжя, 2009); «Сучасний інформаційний простір: журналістика та 

медіаосвіта» (м. Алушта, 2010); «Соціальні комунікації сучасного світу» 

(м. Запоріжжя, 2010); «Типологічні характеристики українського медійного 
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контенту» (м. Київ, 2011); «Реклама та PR у сучасному світі» (м. Одеса, 2011); 

«Сучасний інформаційний простір: журналістика та медіаосвіта» (м. Алушта, 

2011); «Українські медіа 2012: проблеми моделювання медійного контенту» 

(Ukrainian media 2012: simulation problems) (м. Київ, 2012); «Соціальні 

комунікації сучасного світу» (м. Запоріжжя, 2012); «Світ соціальних 

комунікацій» (м. Київ, 2012); «Cучасна новинна журналістика: тенденції 

розвитку, форми подання, суспільний резонанс» (м. Львів, 2012); «Актуальні 

проблеми історичної та теоретичної поетики» (м. Кам’янець-Подільський, 

2012); «Системы, методы, техника и технологии обработки медиаконтента» 

(м. Москва, 2012); «Актуальні дослідження українських наукових шкіл у галузі 

соціальних комунікацій» (м. Київ, 2013); «Регіональні ЗМІ: проблеми і 

перспективи» (м. Запоріжжя, 2013); «Сучасний інформаційний простір: 

журналістика та медіаосвіта» (м. Алушта, 2013); «Сетевая журналистика в 

стиле «АРТ»: проблемы и перспективы» (м. Казань, 2013); «Дискурс 

современных масс-медиа в перспективе теории, социальной практики и 

образования» (м. Бєлгород, 2014); «Світ соціальних комунікацій» (м. Київ, 

2014); «Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа» (м. Київ, 

2014); «Мова. Суспільство. Журналістика» (м. Київ, 2014); «Масова 

комунікація: історія, сьогодення, перспективи» (м. Луцьк, 2014); «Сучасний 

мас-медійний простір: реалії та перспективи розвитку» (м. Вінниця, 2014); 

«Психолінгвістика в сучасному світі» (м. Переяслав-Хмельницький, 2014); 

«Фундаментальные и прикладные исследования в Америке, Европе и Азии» 

(м. Окленд, Нова Зеландія, 2015); «Стандарти журналістики та професійної 

освіти в період суспільних трансформацій (до 60-річчя факультету 

журналістики Львівського університету)» (м. Львів, 2015); «Український соціум 

та медіа: динаміка взаємодії (2010–2015 рр.)», (м. Київ, 2015); «Мова. 

Суспільство. Журналістика» (м. Київ, 2015); «Мова. Суспільство. 

Журналістика» (м. Київ, 2016); «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україна та в 

світі» (м. Запоріжжя, 2016); «Український соціум та медіа: динаміка взаємодії» 

(м. Київ, 2016). 
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Публікації. Основні положення дослідження відображені в монографії та 

33 одноосібних наукових публікаціях: 19 статей у наукових фахових виданнях 

України, 8 статей у виданнях, внесених до міжнародних наукометричних баз, 

6 праць апробаційного характеру.  

Структура дисертації. Дисертацією є рукопис, що складається зі вступу, 

чотирьох розділів, поділених на підрозділи, висновків і списку використаних 

джерел, додатків. Загальний обсяг дисертації – 445 сторінок. Список 

використаних джерел містить 644 найменування на 59 сторінках. 
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РОЗДІЛ 1 ІСТОРІОГРАФІЯ ТА ТЕОРЕТИКО-МЕТОДОЛОГІЧНА 

ОСНОВА ДОСЛІДЖЕННЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ ЯК 

КОНТЕКСТУ МЕДІАПРОСТОРУ І ПРОСТОРОВИХ КОНСТРУКТІВ 

 

 

1.1 Cоціальний простір як основа медіапростору в гуманітарному 

науковому дискурсі кінця ХХ–ХХІ ст. 

 

 

Необхідність осмислення технологій комунікації та їх розробка як 

прикладного наукового напрямку відбувається в період зміни соціальних 

формацій кінця ХІХ століття. У людства виникає потреба означити й окреслити 

ті соціальні ландшафти, які створюються або переформатовуються в швидко 

змінюваних соціальних умовах. Залежність комунікаційних моделей від 

особливостей соціального простору постає в контексті модифікації просторових 

уявлень. Нашим завданням є простежити етапи розвитку просторових уявлень і 

залежність комунікації від соціальнопросторових ідентифікацій. 

Процес становлення соціального простору як комунікаційної моделі 

відбувався з кінця ХІХ століття і має кілька етапів розвитку. Цей соціальний 

конструкт був сформульований американським соціологом П. Сорокіним 

(початок ХХ століття) в контексті соціальної стратифікації суспільства. 

Концептуальні основи соціально-просторових досліджень у соціологічному 

науковому дискурсі були сформовані в працях французького соціолога 

П. Бурдьє («Соціологія соціального простору»), який обґрунтував 

комунікаційну модель соціального простору в умовах нових соціальних 

практик. 

Зважаючи на значний внесок П. Бурдьє у розуміння поняття соціального 

простору та окреслення його характеристик у різних видах просторів 

(політичного («Соціологія політики», телебачення («Про телебачення і 
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журналістику», освітнього («Відтворення: елементи теорії системи освіти») та 

ін.), відзначимо високу популярність його творчості як у західно-європейськоу, 

так і в пострадянськоу наукових дискурсах. Зокрема, інтерес до досліджень 

П. Бурдьє виявила в 1990-ті рp. російська соціологія (Н. Шматкo [41; 43; 44], 

А. Філіппов [445]), що звернула увагу на можливість використання методології 

в іншому контексті – реалій російської дійсності. Соціологія соціального 

простору П. Бурдьє в українському науковому дискурсі розглянута в роботах 

соціологів (Н. Коваліско [202], І. Кононов [213], А. Петренко-Лисак [322], 

Н. Міхно [293], А. Мусієздов [301]), філософів (Ж. Шафаренко [527]), 

економістів (Л. Богуш [29], Л. Чернюк [478]). У цілому відзначено своєрідну 

інтелектуальну моду щодо використання його методології (І. Кононов [213]) 

для поясненні просторових відношень у суспільстві. 

Соціологічний дискурс радянського періоду має досвід просторових 

досліджень, зокрема, праця Г. Зборовського «Простір і час як форми 

соціального буття» (1974), в якій обґрунтовано актуальність часопросторової 

проблематики. У дослідженні простір постає як певна соціальна реальність, що 

має можливість задавати просторову структуру, тобто створювати комунікацію 

та формувати життєво-просторове соціальне середовище. На сучасному етапі 

Г. Зборовський констатує значні витрати на перерозподіл географічних меж 

регіонів. Це загрожує соціальному простору і підпросторам, які склались у цих 

регіонах, натомість він визначає, що «хибна сама ідея – штучної надбудови над 

соціальним простором, що склався, ще одного політичного поля, котре 

об’єктивно, через природу і закладені функції, завжди буде поставати 

антиподом цього простору і ніколи не ввійде в нього органічно» [156, с.35]. 

Сучасні його праці присвячені російському соціальному простору, автор 

відзначає необхідність залучення соціально-просторового напрямку через 

значний територіальний обсяг та його неоднорідність. Отже, соціальний 

простір бачиться як система соціального співжиття, що враховує перебіг 

соціальних практик та часову складник просторової локалізації. 
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Українські соціологи в різний час (ХХ – початку ХХІ ст.) торкались 

питань соціального простору (Л. Малес, О. Мусієздов, А. Петренко-Лисак, 

О. Стегній, М. Чурилов, М. Шаповал, Ю. Яковенко та ін..), виявляючи інтерес 

до соціальнопросторової парадигми під час вирішення конкретних завдань 

соціології.  

Більшість соціологічних досліджень соціального простору стосуються 

соціальних уявлень, зокрема, ціннісних орієнтацій, їх сприняття та 

трансформації (О. Мусієздов). Вони звертають увагу на перспективність 

соціопросторових критеріїв для аналізу соціальних феноменів. Комунікаційний 

складник соціального простору мало простежується і не виявлено залежності 

комунікації та соціального простору.   

Соціальний простір постає як співвіднесеність і взаємодія елементів 

соціального світу (І. Мальчьонков), що може мати різні тлумачення та 

спонукати появу різних підходів його дослідження. За спостереженнями 

А. Петренко-Лисак («Соціальний простір у міждисциплінарному вимірі», 2013), 

методологія досліджень проблем простору як в соціології, так і в 

соціогуманітарному дискурсі в цілому спрямована на осягнення таких проблем 

простору, як поняття регіону, місця, межі (границі), тіла, глобалізації [327, 

с. 17–18]. У зв’язку зі змінами сприйняття світу, що сформувалося в період 

модернізму, відбувається актуалізація просторових координат, навіть у 

поняттях хронотопу простір стає визначальним елементом цієї пари (простір, 

час). Соціальний простір є комплексом соціальних процесів, який авторка 

визначає як «силове поле», творення яких простежується в контексті 

соціальних практик суб’єктів, що наділені певними соціальними ролями та 

цінностями [327, с. 18–19]. Подібну ідею висуває також І. Дзялошинський. 

Соціальні відносини є основою розуміння специфіки цього виду простору. Це 

визначення пропонує соціологічний підхід до розуміння соціального простору.  

Соціальний простір як об’єкт досліджень українських науковців, як 

свідчить аналіз наукової літератури, постає переважно у філософії, соціології, 

економіці, адже соціальний простір як одна зі змістовних характеристик 
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суспільства здатний виявляти ставлення людини до соціальних явищ та оцінки 

себе і суспільства в соціальних координатах і відносно різних типів діяльності. 

Зокрема, українська економістка Л. Чернюк розглядає соціальний простір у 

контексті поняття єдиного економічного простору. Л. Чернюк розуміє 

соціальний простір як «форму існування соціального буття» [478, с. 38], тож він 

розвивається на основі певних економічних законів. Інтерес до соціального 

простору та типів простору за соціологічною просторовою теорією виявляють 

політологи (Ю. Качанов, Р. Каліщук, Б. Козак, В. Піддубний), економісти 

(І. Бистряков, Т. Пепа, Л. Чернюк), дослідження з державного управління 

(О. Котуков). 

У сфері державного управління соціальний простір також дозволяє 

окреслити важливі аспекти суспільної взаємодії. Основні характеристики 

соціального простору як об’єкта державного управління виділяє О.Котуков: 

«висока соціальна мобільність, гнучкість, технологічність, висока частка 

опосередкованих (за допомогою сучасних засобів прийому і передачі 

інформації) інтеракцій у структурі соціальної комунікації, значна частка осіб, 

зайнятих виробництвом нематеріальних продуктів, товарів, послуг, розмивання 

меж фізичного простору внаслідок тенденцій глобалізації і розвитку 

«мережевого суспільства» [217, с. 7]. Розуміння перспектив розвитку 

суспільства в контексті глобалістичних тенденцій та інформаційного 

суспільства має стимулювати державу очолювати процеси розвитку та 

формування соціального простору і забезпечувати доступ громадян до всіх 

видів інформаційних ресурсів.  

Як ми зазначали у своїй публікації, «глобалізаційні перспективи 

спонукають філософів (Ж. Шафаренко) до аналізу методологічного 

інструментарію соціального простору в структуралістській практиці, зокрема, в 

працях П. Бурдьє. Соціологічне теоретизування щодо феноменів повсякденної 

соціальної реальності, пов’язаної із соціопросторовими конструктами, активізує 

соціологів (Н. Міхно) до перегляду методологічних основ соціального простору, що 

формувався протягом століття від модерну до постмодерну» [515, с. 61]. 
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Соціальні комунікації залучають досвід соціальнопросторової парадигми, 

наприклад, В. Іванов («Основні теорії масової комунікації і журналістики») 

розглядає модель соціальної комунікації запропонованої П. Бурдьє в контексті 

інших видів. 

Опануваня нових видів простору та їх сприйняття є одним із напрямків 

досліджень соціального простору. Сприйняття просторових конструктів 

актуалізується в умовах взаємодії різних соціогеографічних просторів через 

нові комунікаційні простори. Д. Замятін звертає увагу на висунутий німецьким 

романтиком М. Мюллером науковий концепт співпросторовості, який не 

прижився у свій час, бо більш популярним виявився термін сучасність. Проте 

поняття співпросторовості набуває відродження. Як вказує Д. Замятін, 

«ідеологічна ситуація початку ХХІ століття сприяє його відродженню і 

потенційно активному використанню з метою виявлення можливих умов 

когнітивної побудови взаємодіючих міждискурсивних і міжцивілізаційних 

просторів» [152, с. 22]. Новий методологічний підхід, що поєднує онтологічні 

статуси просторовості та їх інтерпретацію, є частиною феноменології й отримує 

назву геоспаціалізму (термін Д. Замятіна).  

Науковий західно-європейський дискурс має свою специфіку формування 

соціальнопросторової парадигми. Він базується на актуалізації 

соціальнопросторової проблематики в різних напрямах гуманітарного знання. 

Це широка палітра соціальних уявлень, сприйняття соціальної просторовості.  

Осмислення теорії простору в соціологічному дискурсі відбувається в 

контексті переосмислення теорії П. Бурдьє. Про це свідчить колективна 

монографія «Bourdieu's Theory of Social Fields: Concepts and Applications» 

(2014), авторами якої є (за розташуванням матеріалів у монографії) 

Дж. Л. Мартін, Ф. Грег, Б. Лагір, Г. Андре, М. Хілгерс, Л. Пінто, Г. Сапіро, 

Д. Дюваль, Е. Мангес, Дж. Ліенард, В. Дюбо, Т. Медвец, Л. Вакквант, 

М. Хілгерс. У ній здійснено критичний аналіз методології П. Бурдьє і 

розглянуто можливості застосування її в дослідженні соціальних явищ. 

Перегляд теорії П. Бурдьє, зокрема польового підходу, здійснено в роботі 
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«Social space and physical space: Pierre Bourdieu's field theory as a model for the 

social dynamics of the built environ» (2010) Н. Фогла. Актуальність досліджень 

П.Бурдьє полягає в моделюванні соціопросторових моделей суспільства із 

залученням різних видів підпросторів, що об’єднують досвід соціального життя 

та соціальної взаємодії. 

Серед соціологічної проблематики звернуто увагу на відносини між 

акторами та соціальними структурами Н. Флігштейн («Social Skill and the 

Theory of Fields» [537]), а саме як актори можуть змінювати соціальні 

структури і схильні до самовідтворень і самоорганізації. Цей автор також 

досліджує теорію полів у процесі її розвитку протягом останніх сорока років 

(«A Theory of Fields»).  

Популяризація теорії соціального простору П. Бурдьє в західному 

науковому дискурсі передбачає презентацію в соціальних мережах, проведенні 

наукових заходів. Наприклад, фундація П. Бурдьє представила сайт «Fondation 

Bourdieu» (http://www.fondation-bourdieu.org/), сторінка «BSA Bourdieu Study 

Group» у мережі Facebook (https://www.facebook.com/bsabourdieu) із 

регулярними науковими заходами: «The Making of the Sociological Researcher: 

Critique, Practice, Performance», 21 November 2015, London; «Bourdieu Study 

Group Event:Capital: In All Its Forms», London 30th June 2015 та ін.). Н. Шматко 

також стала ініціатором створення подібного популяризаторського ресурсу в 

Росії: «Социологическое пространство Пьера Бурдье» (http://bourdieu.name/). 

Соціальний простір у соціології визначається на трьох рівнях. Як вказує 

Д. Шмідт, соціальний простір простежується як фізичне, концептуальне та 

символічне оточення повсякдення людини [583]. Водночас поняття соціального 

простору традиційно розглядають у декількох значеннях: 

- як метафора він розглядається у площині соціальних зобов’язань, 

символічних змістів, що мають різне соціальне походження, зокрема, 

стосується ментальних структур (А. Келерман, П. Чачленд);  

- як термін морфології, адже ця структура пропонує типологію певних 

одиниць, що мають складну будову і взаємозв’язки, а також є вмонтованими у 
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соціальний простір через їх тісні зв’язки з просторовими компонентами від 

локального до глобального масштабів (А. Лефевр, Г. Ніколас, Р. Фовлер, 

С. Хантінгтон); 

- як постмодерний простір, коли цей напрям здійснює перегляд 

просторових координат, відкриваючи проблему міграції як постмодерністської 

форми виробництва соціального простору, а також глобалізації як перегляду 

понять центру і периферії (Р. Бартес, Е. Саїд); 

- як «божевілля місця» (термін Е. Гофмана «Relations in Public» (Penguin 

1972), що передбачає процес засвоєння людиною місця і соціального простору 

через психічні структури (Ж. Лакан та ін.);  

- як культурологічний напрямок просторовості, коли мистецтво пропонує 

певний код простору, «простір уявлень» та «уявлення про простір» (за 

А. Лефевром) (П. Смечарст та ін.). 

Основні напрямки розуміння соціального простору також відображено в 

публікаціях авторки: як терміна масової комунікації [498], критерія 

дикурсивних практик медіа ([490], [495], [496], [494], [493]).  

Просторові концепти знаходять осмислення в контексті визначення 

системи соціально-просторових координат для вирішення конкретних наукових 

досліджень у галузі гуманітарного знання: 

- соціології, що залучає до осмислення соціальних феноменів теорію 

масової комунікації, політичні рухи, культурологію. У праці «Gaps, flows, and 

networks: Social space and the cultural work of communication theory in social 

science, sci-fi, and political movements, 1937—1980» by Lierow, Lars (2010),  

стверджується, що медіа здійснювали інтерпретацію різних соціальних груп, 

поєднуючи культурні практики і пропаганду, творення глобального 

інформаційного простору;  

- інтернет-простір як система організації простору і соціальних звязків та 

конструктів («Simulated social spaces: Exploring interactions in a Web chat room» 

by Armentor, Janet L. (2005); 
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 - літератури (протиставлення уявного та реального просторів у літературі 

та культурі в цілому в дослідженні «Gentefication: A spatial rhetorical analysis of 

differential landscapes in northern New Mexican literature and social space 

Gentefication» by Trujillo, Patricia Marina, Ph.D., The University of Texas at San 

Antonio, (2008); літературні тексти як соціальні простори  праці «Literary texts 

and the problematic of social space» by Lester, Jennifer D (2008); 

- урбаністики на стикові різних наук, наприклад, соціології та 

містобудування – у праці «Social space revolution: Aerial photography, social 

science, and urban politics in postwar France» by Haffner, Jeanne Marie, (2008), в 

якій стверджується, що поняття «соціального простору» є продуктом 

післявоєнної реконструкції міст у Франції (великих ансамблів, житлових 

комплексів тощо);  

- культурології, зокрема, праця «Subjectivity and social space in critical 

public art» by Leger, Marc James (2006) пропонує альтернативу постмодерного 

мистецтва в контексті феміністичної критики, структуралізму, різних 

культурних практик.  

Урбаністичні дослідження, що беруть початок у постмодерних 

рефлексіях сприйняття міста, його соціальної ролі в житті суспільства, 

становлять один із основних напрямів соціопросторової перспективи аналізу 

міської інфраструктури і взаємодії суспільства. Цей напрям ґрунтується на 

думці, що «соціальний простір працює і як продукт, і як виробник змін до 

столичного середовища» [556]. Школа «нового урбанізму» (визначення 

Дж. Ханігена) враховує факт впливу міської структури на соціальні процеси, 

адже суспільство і міський простір взаємодіють. Саме ця ідея є основою 

соціальнопросторової перспективи. Вона дозволяє визначити різновиди 

соціальної комунікації, що формуються під впливом залежності соціального 

простору від комунікаційних структур. 

Д. Гарві, директор Центру з простору, культури і політики Міського 

університету (Нью-Йорк), обстоює марксистську теорію соціального розвитку 

(у ряді праць, наприклад, «Справедливість, природа й географія відмінності», 
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1996), але з погляду інтелектуалів, що констатують різнорідність соціальних 

груп та суб’єктів у боротьбі за комунізм. Завданням цих інтелектуалів є 

боротьба на ментальному рівні за контроль над виробництвом та розподілом 

додаткового продукту. Д. Гарві здійснює сучасні дослідження кризи в США 

(«Загадка капіталу», 2010), а також є одним з тих, хто був в авангарді 

постмодерних досліджень соціального простору в американському науковому 

дискурсі. 

У працях пострадянського простору також простежуються ці напрями. 

Наприклад, культурології – монографія Г. Карпової «Социальное поле 

культурной политики» (2011), О. Бікбов «Социоанализ культуры: внутренние 

принципы и внешная критика» (2003); соціології літератури – С. Зенкіна 

«Теория писательства и письмо теории, или Филология после Бурдье» (2003). 

Ці праці дають уявлення про те, як взаємодіють соціальний простір та різні 

напрямки культурного виробництва, як відбувається літературна або інша 

культурна комунікація під впливом соціального простору.  

Дослідження останнього десятиліття торкаються питань віртуальної 

реальності та беруться за осмислення явища інтернету в контексті соціального 

простору, який розглядається як своєрідна метафора (А. Келлерман «Інтернет на 

Землі: географія інформації» [577]). Цей простір характеризується значною 

кількістю атрибутів, тлумачень, власних метафор. Соціальний простір 

простежують в контексті нового осмислення перебування людини в соціумі як 

феноменологічний вимір (П. Черчленд «Двигун розуму, місце проживання 

душі» [534]). Взаємозв’язок модифікацій просторових уявлень та зміна вибору 

комунікаційних моделей відзначається дослідниками як якісний перехід до 

розуміння соціальної комунікації як штучно створеної інституціоналізованої 

діяльності, спрямованої на пошук нових форм суспільної взаємодії. 

Соціальний простір є основою для формування різних видів просторів, а 

його параметри складають поняття, що інтегруються як структурні компоненти 

та конструкти різних просторових структур: культурного простору, простору 

символічних структур (наприклад, літератури), медіапростору, урбаністики. 
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Простір як система уявлень людиною світу пропонує сучасному суспільству 

розуміння нових феноменів як глобалізм, віртуальний світ, медіатизація тощо. 

Ці виклики можуть бути відрефлексовані через модель соціального простору.  

 

 

1.2 Комунікаційна модель соціального простору як контекст 

медіапростору 

 

 

Категорія соціального простору належить до системи, яка структурує 

соціологічний дискурс [270, с. 73], конструює соціальну дійсність, передбачає 

окреслення взаємозв’язків і взаємодії соціальних суб’єктів.  

Соціальна просторовість отримує різні трактування, а варіанти її 

розуміння поєднуються з уявленнями про багатомірні  хронотопи, що 

взаємопов’язані з комунікаційними практиками (А. Соколов), тому виникає 

тлумачення моделі соціального простору в сучасних умовах, адже становлення 

поняття соціального простору відбувалося протягом тривалого часу і по 

різному окреслювалась залежність соціальної комунікації від просторових 

уявлень.  

Парадигма соціального простору має три етапи становлення (про це ми 

говоримо у своїх публікаціях ([516], [515],[498],[497], [493]): 

- модерний етап творення поняття соціального простору та соціології 

простору (М. Зіммель, Е. Дюркгейм, П. Сорокін, А. Шюц та ін.); 

- постмодерний етап структуралістських і постструктуралістських теорій 

соціального простору, заснований на соціальних проектах 60-х і 70-80-х рр. 

(П. Бурдьє, А. Лефевр, М. Оже, М. Фуко та ін.); 

- науковий дискурс про соціальнопросторові принципи соціальних 

комунікацій в контексті мас-медіа (Ж. Бодрійяр, М. Кастельс, Н. Луман, 

М. Маклюен, Д. Рашкофф, Е. Тоффлер та ін.). Розробки моделей соціального 
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простору і їх обговорення постають у контексті багатовимірних комунікацій. 

Реалії глобалізаційних тенденцій спонукають до розгляду нових видів 

просторових конструктів, які сприяють самоорганізації суспільства, 

реорганізації комунікації.  

Кожен із цих проміжків відзначався превалюванням певних економічних, 

політичних, культурних, соціальних, інтелектуальних проектів, що 

зумовлювали появу тих чи інших уявлень про соціальний простір, його 

особливості, структуру, види та ін., що зазначалось у наших публікаціях ([498], 

[490], [493] та ін.).  

Важливим є розуміння змін соціально-економічних і соціально-

культурних формацій, що визначаються різними акцентами та конструктами у 

розумінні соціального протору та соціальної комунікації. Тенденція змін 

суспільства пов’язана із зростанням ваги інформаційних технологій, їх 

домінуванням поряд із розвитком масової комунікації, переоцінкою 

можливостей людського капіталу. Соціальні процеси в суспільстві зумовлюють 

переформатування його соціальнопросторової організації. Як вказує В. Різун, 

«комунікаційна ситуація є варіантом соціальної ситуації» [386, с. 54]. 

Параметрами її є соціальний час, соціальний простір та соціальні ролі, тому 

формуються такі фактори ситуацій у масовій комунікації: часу, простору, 

особи.  

Соціальний простір є одним з елементів формування соціальної 

комунікації, він визначає параметри в контексті просторової парадигми. 

Взаємозв’язки цих елементів простежує В. Владимиров: «масовий, соціальний 

характер буття людини у світі не просто накладає відбиток на її спілкування, 

але є одним із визначальних факторів та водночас простором, у якому це 

спілкування й може відбуватися» [67, с. 153]. Типологія соціально-просторових 

відносин передбачає усвідомлення не лише умов комунікації, а й структури 

руху концептів. 

Соціальний простір визначає межі соціальнокомунікаційної взаємодії. 

Розглядаючи поняття «соціальних комунікацій», В. Ільганаєва визначає їх як 
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«процеси і структури, перебіг і діяльність яких опосередковуються знаковими 

системами і формами, що містять смисл у межах соціального 

просторовочасового континууму» [173]. Поняття соціального простору в 

контексті соціальнокомунікаційного дискурсу вимагає окреслення його 

структури та проблематики соціопросторової парадигми, зокрема, у системі 

суспільних інститутів (бібліотечного, архівного, мас-медійного та ін.). 

Термін соціальний простір виник як наслідок соціального замовлення 

суспільства для позначення класифікаційних параметрів пізнання буття 

людства, що здійснює технічний прорив, котрий спонукає до перетворень. 

Передумовами появи поняття були: 

1. Зміни в суспільній відомості, що виявилися в нових принципах 

суспільної комунікації, відбулись зі зростанням технічних можливостей 

людини. Поява друкованого слова запроваджує новий рівень поширення 

інформації, спонукаючи до зміни світоглядних орієнтацій, і, маючи можливість 

для комплексних соціальних впливів на суспільство, спричиняє появу нових 

галузей суспільної думки. Гуманітарний дискурс збагачується новими 

науковими підходами та теоріями.  

2. Модернізм кінця ХІХ століття, що виникає як виклик суспільству, 

консервативній моралі суспільства бізнесу та економічних пріоритетів. 

Середній клас із філософією продуктивності та реальності індустріальних 

звершень не приймає мистецтво опозиції, що протистоїть здоровому глузду і 

спрямоване на елітарність. Модернізм стає виразником кризи в європейських 

суспільствах, реакцією на цю кризу. Він здійснює її рецепцію в мистецтві у 

доступний спосіб дистанціювання від актуальної суспільно-політичної 

проблематики та плекання власне естетичних основ творчості. Ґрунтом нової 

модерної свідомості є філософія сексуальності З. Фройда, волюнтаризм 

А. Шопенгауера та Ф. Ніцше, чиї концепції психоаналізу та індивідуалізму 

також стають своєрідним викликом для суспільства. Соціальна стратифікація 

суспільства потребує нового теоретичного осмислення, яке здійснює соціологія. 
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3. Людська спільнота опановує нові форми творення суспільства, його 

формування і конструювання. Думку П. Бурдьє про основоположну роль 

культури підкреслює Т. Гундорова, що звертає увагу на те, як культурне 

споживання починає визначати культурну диференціацію: «Різниця культурних 

смаків і різниця споживання проявляє соціальні стани та їх відмінності, а сама 

культура перетворюється на габітус, звичку. Саме привласнення високої 

культури з боку різних соціальних класів, а не соціальний статус носіїв 

культури в ХХ столітті сприяє поширенню модерністської культури» [95, с. 15–

16]. Відбувається переформатування комунікації культури і суспільства, де їх 

легітимні варіанти культури створені не соціальними верхами, а соціальним 

інтелектуально-культурним феноменом богеми, інтелігентів-інтелектуалів, 

маргіналів. Вони пропонують новизну як товар для культурного ринку. Канони 

елітарного мистецтва стають культурними моделями для наслідування. 

4. Одним з інструментів творення змістів є медіа, активний розвиток яких 

співвідноситься із ХІХ століттям. Після комунікаційного прориву, що був 

здійснений через винайдення друкарського верстата та здешевлення друкованої 

продукції, відповідно її доступності для масового споживання, в ХІХ столітті 

відбувається активний розвиток медійної сфери в галузі друкованої продукції. 

Це період активного розвитку журналістики, публіцистики, час народження 

літературної критики. На зміну усним практикам комунікації приходить текст, 

здатний творити спільний соціальний дискурс із новими комунікаційними 

властивостями та перспективами соціального конструювання. На зміни в 

суспільствах гостро реагує науковий дискурс, який прагне осмислення нових 

явищ і виявів соціальної діяльності людини. 

Методологія соціального простору формується в координатах 

модерністської парадигми кінця ХІХ – початку ХХ ст., а саме розуміння 

соціально-просторових домінанат у соціальних процесах та комунікаційному 

середовищі притаманне дослідженням ХІХ століття. 

Соціальнопросторові орієнтації у гуманітарному науковому дискурсі 

з’являються в період активного індустріального розвитку людства в працях 
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філософів Г. Зіммеля, Е. Дюркгейма та ін. Переосмислення нових соціальних 

процесів, зумовлених індустріальним проривом і переформатуванням як 

психології людини, так і її соціальної активності, вимагає від філософів, 

політологів, культурологів, психологів та інших науковців гуманітарного 

напрямку усвідомлення цих процесів, їх опис, систематизацію, окреслення 

перспектив. Наука і мистецтво солідаризуються в напряму продукування 

смислових парадигм змін у суспільстві, у житті окремої людини та її 

психології. Це демонструє модернізм як напрямок літературно-мистецьких 

тенденцій і нової світоглядної орієнтації.  

Інтерес до простору як соціального феномену виявляє Г. Зіммель. На 

думку О. Філіпова, соціологія неможлива без соціології соціального простору 

[445, с. 66], яка вперше зустрічається в працях Г. Зіммеля із «соціології 

простору», терміна який був уведений ним (його відомі праці «Проблема 

філософії історії» (опублікована 1892 р.), а також «Філософія грошей» (1900 р.), 

«Соціологія» (1908 р.), «Конфлікт сучасної культури» (написана незадовго до 

смерті у 1918 р.)). Він актуалізує думку про перетворення людського 

соціального простору й пропонує модель нового типу соціальних відносин – 

«великого міста», де людина, як його представник стає більш розсудливою, 

керується ідеалами природничої галузі, перетворюючи навколо себе світ за 

законами математики та інтелектуалізуючи свій простір: «техніка життя 

великих міст неможлива без точного розподілу будь-якої діяльності й усіх 

взаємовідношень за встановленою схемою» [163] («Великі міста і духовне 

життя»).  

Місто становить собою модель соціальної еволюції: зростання 

чисельності групи спонукає зростання простору, втрати єдності, обмеження 

взаємних зв’язків і відношень, розділення праці, а також індивідуалізації. 

Формування капіталістичної моделі актуалізує дослідження з економіки, 

соціології, соціальної  психології, філософії. Переформатування простору 

новими соціальними параметрами відзначається в основоположних концепціях 

наукового дискурсу і ця модель активно розвивається протягом ХХ століття, 
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зокрема, в урбаністиці французької школи. Ідея моделі соціального простору, 

проілюстрована моделлю міста, є продуктивною, оскільки за розвитком міста 

можна міркувати про розвиток суспільства в цілому. Варто звернути увагу на 

той факт, що індивідуалізація, про яку говорить Г. Зіммель, характерна саме 

для епохи модернізму, надалі місто починає здійснювати протилежну 

тенденцію, а саме уніфікацію. Отже, ця модель зарекомендувала себе як дієва 

комунікаційна та соціальна моделі.  

Модель соціального світу Е. Дюркгейма базується на поєднанні 

індивідуальної свідомості та колективних уявлень. Дослідник говорить про 

репрезентацію соціальної реальності у фактах, юридичних і моральних 

правилах, народних прислів’ях, фактах соціальної структури [129, с. 22]. 

Вивчення соціальних фактів дало змогу знайти докази їх (а не індивідуальної 

свідомості) пріоритетності: «Вихідний початок будь-якого більш чи менш 

важливого соціального процесу слід шукати в побудові внутрішнього 

соціального середовища» [129, с. 45]. Соціальні типи побудови суспільства, 

таких як орда, клан та ін., мають подібну природу виникнення – вони є 

реакцією на особливості розвитку суспільства, розподілу праці.  

Характеристиками соціальних явищ є: 

- регулярність відтворення в однакових умовах різними соціальними 

угрупованнями,  

- прогрес,  

- узагальнене вираження індивідуальної мети. Ці думки є важливими для 

розгляду природи соціальних явищ та формування соціального простору. 

Індивідуальна основа набуває свого вияву в сучасних умовах, коли різноманітні 

соціальні групи є виразниками тих чи інших індивідуальних інтересів. Це тісно 

пов’язано із системою сучасних ЗМІ, які презентують ідеї певних угруповань із 

розгалуженою системою різних форм впливу: від традиційних мас-медіа до 

блогофсери та соціальних мереж, де індивідуальність має можливість 

безпосередньо впливати на творення соціального простору.  
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Комунікаційною основою моделі стала асоційованість індивідів. Саме 

вона сприяє появі нових якостей життя, реалізується через індивідів, що мають 

психологічну схильність до перетворень. Дослідження різних соціальних груп 

дає можливість розгляду комунікації в соціальному просторі. Соціальні 

інститути є наслідком соціального життя і «лише виражають його зовнішніми 

символами» [129, с. 67]. Структури соціального життя можуть розглядатись як 

функції, що вже затвердились, стали звичкою.  

Розробляючи структуру соціології, Е. Дюркгейм звернув увагу на два 

основні напрямки розвитку соціальної морфології:  

- вивчення географічної основи життя народів і її зв'язок із соціальною 

організацією, 

- вивчення народонаселення, особливостей його розміщення на певній 

території. Напрямок соціальної фізіології охоплює соціальну релігію, мораль, 

юриспруденцію, економіку, лінгвістику, естетику. Усі ці напрями діяльності 

людини співвідносяться із соціологією.  

У пошуках формули соціального життя Е. Дюркгейм формує принципи 

демократичного суспільства, коли індивід володіє свободою, що обмежується 

соціальними інститутами для створення комфортного співжиття індивідів. 

Завданням соціальної психології є розгляд спільних для суспільства  ідей і 

почуттів, що забезпечують єдність колективного життя. До таких спільних 

суджень належить мораль, право, економіка, естетика, що є системами 

цінностей, відповідно, це своєрідні ідеали, які також вивчає соціологія. 

Е.Дюркгейм, як представник французької соціологічної школи, відреагував на 

соціальні зміни в суспільстві й узагальнив раціоналістичні основи вивчення 

соціології, виокремивши проблематику соціально-просторового характеру. 

Після передтечних явищ у соціологічному дискурсі окреслили два основні 

підходи до побудови моделей соціального простору:  

- у контексті соціальних перетворень за різними типами векторів і 

параметрів (наприклад, горизонтальні, вертикальні);  
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- за окресленням соціального простору через призму людського 

сприйняття і бачення себе у світі.  

Перший із них представлений розробками П. Сорокіна, Т. Парсонса, 

другий – феноменології А. Шюца і Т. Лукмана. Надалі ці два напрямки 

отримали розвиток у нових соціальних обставинах і презентовані французькою, 

німецькою та американськими школами. 

Автором терміна соціальний простір є американський соціолог – 

російського походження – П. Сорокін (його праці «Соціальна стратифікація і 

мобільність», «Соціокультура динаміка», «Революція і соціологія», 

«Структурна соціологія» та ін.). Він також формулює інші соціальні поняття в 

соціології, політології, економіці. Соцаільний простір виокремлений ним для 

окреслення соціальної стратифікації суспільства. Це завдання спонукає його 

розмежовувати географічний простір і специфічний соціальний.  

Уведення поняття соціального простору дозволяє здійснити перегляд  

поняття дистанції, зокрема дистанції соціальної, на основі якої відбувається 

групування людей у соціосистемі. Метод визначення взаємозалежностей людей 

ґрунтується на  трьох положеннях:  

«1) вказівка належності людини до певної групи;  

2) відносини цих груп усередині популяції;  

3) відносини цієї популяції до інших, що входять у людство» [421, с. 299]. 

Ці розрахунки  дозволяють П. Сорокіну резюмувати: «соціальний простір – це 

народонаселення Землі; соціальне положення – це сукупність його зв’язків з 

усіма групами населення, всередині кожної з цих груп, тобто з її членами; 

положення людини в соціальному всесвіті визначається шляхом встановлення 

цих зв’язків; сукупність груп, а також сукупність положень всередині кожної з 

них складає систему соціальних координат, що дозволяє визначити соціальне 

положення будь-якого індивіда» [421, с. 299]. Схарактеризувавши поняття 

соціального простору на трьох рівнях (становище індивіда, соціальні зв’язки, 

соціальні групи), він визначає параметри соціальної організації. 
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Модель соціального простору корельовано горизонтальними та 

вертикальними системами. Він є багаторівневим (на відміну від евклідового 

тривимірного, що є основою наукових  розрахунків того періоду). 

Параметрами цих підрахунків стають горизонтальні та вертикальні 

системи організації соціального простору. Він звертає увагу на різницю між 

евклідовим тривимірним простором і соціальним простором, який має 

багаторівневі розрізнення, тому стратифікацію пропонує розглядати за двома 

напрямками: за горизонтальними параметрами (в однорідній групі) та 

вертикальними (на різних ієрархічних рівнях). Такі розрізнення дозволяють 

врахувати багатошарові соціальні стратифікації. Соціальна технологія 

ґрунтується на цих параметрах.  

Соціальна стратифікація дозволяє врахувати нерівномірний розподіл 

авторитету чи економічних благ, демонструючи багатомірність параметрів, 

тому пропонується поділ на такі основні види параметрів як економічні, 

політичні, професійні, й, відповідно, види соціальної стратифікації. Кожна 

соціальна група однорідних суб’єктів є стратифікується. Різницю соціальної 

стратифікації П.Сорокін визначає за видами комунікаційної опосередкованості, 

він пропонує відокремлювати види соціальної організації дописемного типу та 

розвинуті суспільства і групи. Соціальна стратифікація є показником будь-

якого організованого суспільства.  

У працях П. Сорокіна (наприклад, «Проблема соціальної рівності і 

соціалізм») простежується оцінка певних понять соціалізму, моду на який 

переживає європейське суспільство в період модернізму. Це стосується 

соціальної рівності як духовної цінності, навʼязуваної соціалістичною теорією. 

Критерій оцінювання здатності й потреб спонукає до перегляду історичних 

форм розподілу благ, таких як спадок і релігійно-юридична диференціація. 

Соціалістичний напрямок стає середовищем формування побудови моделей 

соціального простору, зокрема у французькій соціологічній школі. 

П.Сорокін визначає кризові ситуації одним із етапів розвитку суспільства 

та формування соціального простору. Праця «Соціологія революції» пропонує 
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розгляд причин революційних зрушень, а революції та реформи є засобом 

реконструкції соціальної організації, і, відповідно соціального простору. Свою 

теорію соціального вибуху автор будує за аналогією до біологічних законів 

людської поведінки, і цю модель бере за основу здійснення революцій: 

придушення базових інстинктів, їх загальний характер, безсилля груп порядку. 

Репресії стосуються не лише економічних чинників. Він звертає увагу саме на 

революційні тексти, які містять морально-етичні концепти (звинувачення в 

аморальності, на прикладі Росії – існування «распутінщини»), що 

демонструють одну з реакцій на придушення базових інстинктів. Репресії 

базових інстинктів викликають революційні рухи.  

Базові елементи цієї моделі можуть бути продемонстровані на прикладі 

подій української Революції Гідності. Зміна парадигми комунікації, коли 

спілкування людей є опосередкованим технічними можливостями (інтернет), 

приводить до реакцій активної соціальної самоорганізації за фрактальним 

принципом, яка була в Україні, коли початок Майдану як явища соціальної 

самоорганізації, співвідносять з опублікованим на сторінці в соціальній мережі 

журналіста Мустафи Найєма повідомленням про організацію 

несанкціонованого громадського виступу проти дій влади. 

Окремо революційний дискурс П. Сорокіним не розглядається, проте 

запропоновано слушні зауваження щодо його особливостей. Визначальним 

фактором організації революції є репресовані рефлекси (вроджені й умовні). 

Ідеологічні фактори, залежні від умовних рефлексій, здійснюють відбір героїв 

та дискурсивних ідей, місця дії, способів їх поширення. Вони також можуть 

перетворитись на ефективну силу, що рухає революції. Пропаганда, вдало 

покладена проти придушення основних інстинктів, здатна спровокувати 

соціальний вибух. Отже, пропаганда є своєрідним обрамленням соціальних 

процесів. 

На прикладі революційних зрушень можна продемонструвати 

особливості комунікації під час реструктурування соціального простору. 

Комунікаційні потреби соціальних груп полягають у творенні панорами 
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соціальних позицій. Буржуазні революції кінця ХІХ – початку ХХ століття 

мали на меті вирішити спричинені новими соціальними явищами проблеми і 

розбіжності, наприклад, щораз більшу роль міста як соціального явища, що 

поступово реструктурує соціальний простір. 

Використанн структурної парадигми для осягнення просторовості 

виявляє один з найпоширеніших підходів до проблем простору. Приклади 

побудови моделей стають основою структурних досліджень. У Т. Парсонса 

(«Система сучасних суспільств») соціальні системи (як інтегративні системи) 

постають у контексті інших систем, а саме: культурної (творення і відтворення 

зразка), особистісної (виконання досягнення мети особистістю), поведінкового 

організму (як основи фізичного середовища). Усі ці системи пов’язані між 

собою і взаємодіють. Соціальні системи можуть бути проаналізовані на основі 

чотирьох визначальних характеристик: цінності, норми, колектив, ролі. Їх 

комбінації стають основою творення реальності.  

Оболивої уваги заслуговує модель соцієтального суспільства. Воно 

постає в контексті гуманітарного дискурсу, зокрема формується в термінах 

політики, релігії, соціології. Це складна мережа колективів, що мають риси 

взаємопроникнення та ієрархії лояльностей.  

Модель стратифікації суспільства П. Сорокіна стала основою для 

розробок американської школи соціології. Вона полягає у доведенні принципу 

цілісності суспільства, тоді як марксистська соціологія говорить про поділ 

суспільства на дві частини (боротьбу двох класів). Модель Т. Парсонса стає 

основою розробок французької школи соціології.  

Відкриття у фізіології та психології людини надихають науковців-

соціологів співвідносити процеси фізіологічного та психічного життя людини із 

соціальним організмом. Цей феноменологічний напрямок пропонує змінити 

ракурс розгляду проблеми, виходячи з природи людини та її потреби у творенні 

власного життєсвіту та здійснення соціальних зв’язків. 

Феноменологічна теорія А. Шюца аналізує соціальні структури з точки 

зору індивідуальної свідомості. Праці цього австрійського та американського 
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філософа і соціолога отримали популярність у 70-80-рр. ХХ століття, період 

формування постмодернізму, проте його наукова концепція ґрунтується на 

модерних реаліях соціального світу (дослідник помер 1959 року, не 

завершивши роботу «Структури життєсвіту», яку допрацьовує його учень 

Т. Лукман). 

У праці «Структури життєсвіту» розроблено поняття життєсвіту, що є 

сценою і цариною дій і взаємодій людини, на який вона може здійснювати 

вплив. В основі структури життєсвіту покладено інтерсубʼєктивний  світ 

(спільна для всіх дійсність – соціальний і культурний виміри), саме його 

структуру та соціальні дії в ньому береться дослідити автор. Структура самого 

життєсвіту дворівнева: природний і соціальний світ, а також співвідношення 

власного і групового досвіду.  

Життєсвіт розглядається як взаємозв’язок конструктів, тому він 

принципово є соціальним та інтерсубʼєктивним, бо крім особистого досвіду 

включає досвід інших індивідів. Відповідні аналогії А. Шюц пропонує 

розглянути в знакових системах, мові, творах мистецтва. Предмети природи 

завдяки утворенню цих змістів стають включеними до царини культури.  

Суспільні групи мають структури спорідненості, проте переживання 

людиною цього світу детерміноване біографічним чинником. Адже людина 

перебуває у певній соціальній ситуації і має план, який визначається панівним 

інтересом, що оточений смисловим горизонтом (культурним шаром), тому її дії 

визначаються біографічним компонентом і комунікацією й інтерсубʼєктивно 

взаємопов’язаною діяльністю.  

Просторовий розподіл виявляється в різних шарах соціального світу, 

визначаючись соціальною близькістю чи дистанцією. Це зумовлює поділ на 

зони впливу: первинну і вторинні.  Структури часу також корелюються 

соціальним часом (тривалість, неминучість, історичність).  

Наступним етапом розвитку методології соціального простору стає 

структуралізм, що виникає на початку ХХ століття і знаходить обґрунтування в 

Е. Дюркгейма. Ця методологія розширює проблематику соціологічних 
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досліджень, залучає історію, антропологію, культурологію та ін., а також у 

цілому здійснює ревізію наукового знання та наукового мислення – і вводить 

поняття структури [516; 515; 500; 498; 497]. Структуралістські дослідження 

активно здійснювались до 1960-х років, надалі ці розробки зазнали критики. 

Антропологічні дослідження К. Леві-Строса пропонують концепцію соціальних 

структур.  

Визнання просторових координат основою досліджень пов’язано із 

потребою створення моделей у структуралізмі. Як вказує К. Леві-Строс, 

«простір і час є тими двома системами відліку, які дозволяють розглядати 

соціальні відносини – в їх сукупності чи окремо. Це виміри в просторі і часі не 

змішуються з вимірами, що використовуються іншими науками. Вони 

полягають у «соціальному» просторі і «соціальному» часі; це значить, що вони 

мають якості соціальних явищ, які їх заповнюють» [240, с. 300]. Отже, 

соціальний простір відзначається розподілом соціальних явищ у ньому без 

урахування фізичних, географічних та подібних координат (вони є основою для 

структурних досліджень), хоча й не заперечує певних залежностей між 

соціальною структурою і структурою давніх поселень.  

Соціальний простір є елементом комунікаційної моделі суспільства. 

К. Леві-Строс визначає види комунікацій у суспільстві: комунікація в родині, 

економічна, мовна та генетична. На його думку, теорія комунікації відкрила 

перспективи для створення нових методів дослідження знаків.  

Розглядаючи структуру міфів як явища людської культури в контексті 

культурної антропології, він відзначає не лише паралелі міфів і політичної 

комунікації, а й говорить про те, що мислення міфологічне та наукове мають 

один предмет дослідження, водночас намагаються пояснити одні й ті ж речі 

різними способами, і їх мета також є однаковою – надати логічну модель для 

вирішення певного протиріччя. Як вказує дослідник, «можливо, одного 

прекрасного дня ми зрозуміємо, що в міфологічному мисленні працює та ж 

логіка, що і в мисленні науковому, і людина завжди мислила однаково «добре». 

Прогрес – якщо цей термін і надалі буде використовуватись – відбувся не в 
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мисленні, а в тому світі, в якому жило людство, завжди наділене здібностями до 

роздумів, і в якому воно в процесі довгої історії зустрічалось з усе новими 

явищами» [240, с. 242]. Отже, соціальний простір є основою формування 

комунікаційної діяльності людини та її спроб пояснити світ зрозумілими 

поняттями і конструкціями.  

Модерний період дозволяє вирішити ряд проблем формування поняття 

соціального простору та його ролі в комунікаційні системі: 

1. Поняття соціального простору формулюється в результаті досліджень 

соціології простору, де визначаються його параметри, зокрема багатомірність і 

багатовекторність, яка може бути використана під час розгляду соціальної 

стратифікації суспільства.  

2. Порушується проблема розгляду співвідношення соціального та 

індивідуального в людині під час формування життєсвіту (феноменологія).  

3. Простежуються зміни комунікаційної моделі суспільства, яке від 

усного спілкування переходить до активної роботи з друкованим текстом 

(бурхливий розвиток книгодрукування, журналістики), що вимагає відповідних 

наукових досліджень, які розмежують функції усного мовлення та друкованого 

письма. Комунікаційний простір представлений у баченні В. Вернадського, 

який пропонує виділяти природній світ (біосферу) і світ, створений завдяки 

діяльності людини, у тому числі комунікаційної (ноосфера).  

3. Ідея глобальної системи, як результату діяльності людини в 

економічній та інформаційній сферах, будується на думці про перехід біосфери 

в ноосферу, внаслідок світової асоціації.  

Постмодерний етап розвитку теорій соціального простору постає в 

контексті становлення філософських основ постмодернізму, що розробляють 

французькі постструктуралісти та постфрейдисти. Хронологічно цей етап 

виникає в кінці 1960-х рр., а нова його актуалізація та своєрідна реінтерпретація 

пов’язана з 1980–1990-ми рр. Інтелектуальні пошуки основ модернізму-

постмодернізму ґрунтуються на бінарних опозиціях в естетиці та філософії, 

наприклад, І. Хассан подає схему відмінностей культури постмодернізму та 
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модернізму, вказуючи на специфіку їх комунікації. Серед концептів 

модернізму/постмодернізму є протилежні явища, наприклад, мета/гра, 

потік/мозаїка, центрування/розпорошення, жанр/інтертекст, метафізика/іронія, 

джерела/сліди, параноя/шизофренія та ін. [459]. Він також звертає увагу на 

соціальний хронотоп будь-якого етапу в історії: «все має братися до уваги, 

якщо ми маємо справу з історією, якщо повинні осягнути зміну і як просторову 

ментальну структуру, і як темпоральний фізичний процес, водночас як модель і 

як дещо унікальне» [459, с. 103]. Постмодерна модель творчості протиставлена 

модерністській, простежується система відмінностей між двома феноменами та 

концептуальними проблемами, які постають для вирішення. 

Зміна методології досліджень соціального простору в гуманітарному 

дискурсі була зумовлена постмодерними принципами: 

1. Постмодернізм підтримує егалітарні проекти на відміну від 

модернізму, орієнтується на масовий канон і дає обґрунтування культурі 

споживання. Змінюються позиції соціальних уявлень, ставиться ряд питань 

щодо особливостей соціальної структури, статусу культури і перспектив її 

розвитку, розвиток глобалізаційних тенденцій, а також інформаційні процеси та 

їх вплив на формування соціального простору.  

2. Постмодернізм – це комплекс уявлень, утворений системою 

соціального, національного, культурного, економічного, політичного дискурсів 

у процесі здійснення рецепції історичних явищ та явищ актуальної дійсності, 

що відмовляється від ідеї еволюціонізму та лінійності соціального простору. 

Основними його рисами є плюралізм та альтернативність.  

Термін постмодернізм набув поширення завдяки дослідженням Ж.-

Ф. Ліотара. Філософ сформулював принципи постмодерну («Ситуація 

постмодерну», 1974), відзначивши зміни в комунікаційних вимірах суспільства: 

«у суспільстві, комунікаційний компонент якого стає дедалі помітнішим день у 

день і як реальність і як кінцевий результат, стає ясно, що мова набуває нового 

значення» [249, с. 18]. Цими принципами є максималізація продуктивності, 

ефективність, «атомізація» соціальності. Мова тісно пов’язана із соціальним 
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виміром, це висновок було зроблено на основі розгляду соціального зв'язку 

мовних ігор із різними правилами. Одним з основних питань, яких торкається 

автор, є аспекти мовних ігор, котрі він поділяє на три види: первісні 

лінгвістичні форми, ідеалізовані моделі вживання слів, вживання мови в 

соціокультурному аспекті. Системи комунікації базуються на перетвореннях 

наративів і дискурсів.  

3. Констатується зникнення вододілу між науками, у тому числі 

класичними, та виникнення нових наукових напрямків. Розглядаючи поняття 

знання, співвідношення термінів пізнання та науки, Ж.-Ф. Ліотар робить 

висновок про три основні напрями досліджень наукового дискурсу: вивчення 

форми заради форми (В. Пропп), структурні дослідження (К. Леві-Стросс), 

фрейдистський напрямок.  

Модерністська парадигма, за його спостереженням, виробила дві моделі 

соціальних зв’язків, які він визначає як модель Т. Парсонса (суспільство як 

органічне ціле, система, що саморегулюється) та марксистська модель 

(боротьба класів, внесок капіталізму в громадянське суспільство). Проте обидві 

моделі довели неспроможність адекватно оцінювати новітні суспільні процеси, 

їх критика дозволяє накреслити проблему розвитку індустріальних суспільств 

для пошуків альтернативи в науковому знанні. 

4. Визначено перспективи суспільства. Брак упорядкованості знання, а 

також власне розвитку наукового дискурсу стає основою постмодерної 

ситуації. Проте основною перспективою постмодерну буде надання інформації, 

а розпорядження нею буде обов’язком різних експертів. Із зростанням 

комунікаційного складника мовний аспект набуває нового значення, де 

повідомлення мають різні форми та результати. Питання пересування меж 

старих інституцій ставить проблему розгляду сучасних інститутів знання.  

Еклектизм, плюралізм, багатоваріантність, тенденції відцентрованості 

виявляються в гуманітарному дискурсі як наслідок нових тенденцій, котрі були 

об’єднані поняттям постмодернізму, хоча від початку здійснювались спроби 

розмежування цих явищ у різних типах людської діяльності, наприклад, 
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розрізнення понять постмодернізм (епоха), постмодерність (прояви 

постмодернізму); культурологічний постмодерн і філософський постмодерн 

(А. Мартинов [277, с. 77]).  В. Воронкова поділяє постмодернізм на чотири 

види: культурний (походить із традицій авангарду, протиставлення елітарному 

мистецтву американської контркультури 60-х рр.), постструктуралістський (60–

70 рр.), постмодерністська поетика, гуманітарний науковий дискурс (рефлексія 

соціологічного, філософського, психологічного аспектів постмодернізму).  

Постмодерні проекти гуманітарного наукового дискурсу пов’язують з 

іменами Р. Барта, Ж. Бодріяра, Ж. Дельоза, Ж. Дерріда, М. Фуко, 

Ф. Джеймсона, Ю. Кристевої, Ж. Лакана, Ж.-Ф. Ліотара. Ці теоретики 

пропонують характеристики постмодерності, представлені через філософію, 

психологію, соціологію, соціальну географію, політику, в контексті рухів, які 

засвідчували наукові дослідження постмодерного стану, а також виявляють 

спорідненість із постструктуралізмом, який піддає критиці структуралістів 

(А.Ж. Греймас, Л. Голдман, Ю. Кристева, Ц. Тодоров), наратологів (М. Баль, 

Ж. Женет), семіотиків (У. Еко, Ч.С. Пірса). Постструктуралізм є «аналітичним 

інструментом постмодерної науки» (за визначенням Д. Роумена) [133, с. 332], 

характерний для гуманітарного циклу. Це теорія французької школи, витоки 

якої вбачають у соціології О. Конта, Е. Дюркгейма, семіології Ф. де Сосюра, 

структуралізму К. Леві-Строса, ранніх Р. Барта, М. Фуко [133, с. 332]. 

Принципи постструктуралізму було розвинуто в працях Р. Барта, М. Фуко, 

Ж. Дерріди, Ж. Лакана.  

У працях українських філософів (В. Костєва («Основні форми 

усвідомлення проблем у науці», 2011), В. Лук’янця («Сучасний науковий 

дискурс. Оновлення методологічної культури», 2000), В. Ратнікова («Основи 

філософії науки і філософії техніки», 2012), О. Соболь («Постмодерн і 

майбутнє філософії», 1997), Л.О. Шашкової (Добронравова І., Сидоренко Л., 

Петрущенков С., Шашкова Л. «Філософія науки: навчальний посібник», 2002), 

В. Ярошовця («Історія філософії», 2002)), наукових виданнях (наприклад – 

Постмодерн: переоцінка цінностей : Зб. наук. пр. / ред.: В. Лукяʼнець, В. 
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Ратніков; НАН України. Ін-т філос. ім. Г.Сковороди. Вінниця: УНІВЕРСУМ-

Вінниця, 2001) постмодернізм як інтелектуальний проект розглядається в 

контексті філософського обґрунтування.  

Англосаксонська наукова постмодерна практика соціальної географії 

послуговується розробками поняття соціального простору А. Лефевра, який у 

праці «Продукція (виробництво) простору» (1974, англійський переклад 1991)  

говорить про те, що соціальне життя розгортається в просторі, де просторові 

відносини є діалектично пов’язаними із суспільством. Традиційно простір як 

величина був привласнений математиками і відмежований від філософії, проте 

«поширення математичних теорій посилило стару «проблему пізнання» [613, 

с. 3], математичні простори переходять до просторів соціальних. А. Лефевр 

визначає сучасний напрямок соціології як окреслення ментальних місць, 

вдається до спроби поєднання поняття простору та дискурсу, вказуючи на 

спроби виділити в дискурсі опозицію «між статусом простору і статусом 

«суб’єкта», між мисленням та об’єктом думки» [613, с. 4]. Лінгвістична теорія, 

на його думку, ігнорує ряд концептуальних положень, що стосується простору. 

На цьому ґрунтується його критика Р. Барта, Ю. Кристевої, М. Фуко, 

Н. Хомського, він також аналізує теорію виробництва простору у дослідженнях 

К. Маркса, в працях Ф. Ніцше та інших дослідників.  

А. Лефевр вказує на близькість поглядів щодо ментального простору із 

ідеологією, яка виявляється в культурі, а також деяку відмежованість науки від 

ідеології. Водночас дослідник доходить висновку: «(Соціальний) простір є 

(соціальним) продуктом» [243, с. 26]. Простір виробляється і служить 

інструментом дії і думки, а засоби виробництва є так само і засобами контролю.  

Тлумачення соціального простору пов’язане з поняттям ментального 

простору, який презентує дискурс і виявляється в значній кількості атрибутів і 

властивостей соціального простору [243, с. 7]. Автор також говорить про 

просторовий код (виділяє такі види як архітектурний, урбаністичний, 

політичний, мовний), який можна не лише прочитати, а й конструювати. 

Невизначена кількість просторів може бути об’єднана в основні види простору: 
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географічний, економічний, демографічний, соціальний, екологічний, 

політичний, комерційний, національний, континентальний, глобальний. Крім 

того, просторова практика полягає в проекції на всі види суспільної практики. 

Напрямок соціального планування є міждисциплінарним. 

У соціальному просторі А. Лефевр виділяє три поля:  

- фізично-природнє – Космос,  

- ментальне (психічне), 

 - соціальне.  

Поняття поля є частиною структури соціального простору, який може 

розпадатись на часо-просторові відрізки: «енергія/часопростір конденсуються 

на невизначеній кількості точок (локальних часопросторів)» [243, с. 12]. Отже, 

структура соціального простору за А. Лефевром тісно пов’язана з іншими 

просторовими координатами та має розглядатись у комплексі.  

Соціальний простір передбачає:  

1. Просторову практику, що грунтується на виробництві і відтворенні, а 

також включає локальні місця та просторові набори, характерні для кожної 

соціальної формації.  

2. Репрезентацію простору (через знання, знаки, коди, «фронтальні» 

відносини). 

3. Репрезентативний простір – комплекс символів, кодів, пов’язаних із 

соціальним життям, так само як і в мистецтві [243, с. 33]. Отже, простір можна 

розглядати як інструмент аналізу суспільства, водночас суспільство може 

генерувати соціальний простір. 

Розгляд соціального простору вимагає також залучення даних інших сфер 

гуманітарного знання, наприклад, А.Лефевр вказує на необхідність розуміння 

основ психоаналізу [243, с. 36].  

Основною ідеєю розділу книжки «Соціальний простір» є ідея 

продукування так званого виробництва соціального простору, який формується 

і видозмінюється відповідно до економічного розвитку, прикладом такого 
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розвитку він наводить місто Венецію, що є показовим для процесів 

продукування соціального простору. 

Соціальний простір М. Оже, як дослідника антропології сучасності, 

представлений образом міста. У статті «Від міста до уявного міста-фікції» 

(1996) французький дослідник розглядає образ міста як форму втілення 

соціального простору. Саме уявлення міста, стосунки людини із просторовою 

образністю міста визначають зміни, які відбуваються з містом і соціумом. 

Типологія уявлень міста ґрунтується на темпоральному відчутті соціального 

простору:  

- місто-памʼять (образ, заснований на фактах колективної та 

індивідуальної історії),  

- місто-зустріч (особисті відчуття, що створюють образ міста),  

- міста-фікції (створені за зразками реальних міст та є екранним 

відображенням).  

Місто-памʼять характеризує ціла система уявлень та асоціацій пов’язаних 

із фактами історії міста, що структурують соціальну основу просторових 

уявлень (наприклад, Берлінська стіна або історія зведення піраміди в Луврі). 

Памʼять зустрічі з містом пов’язана із сенсорними відчуттями певних міст, його 

стійкі образи і ознаки, зафіксовані органами чуття і закарбовані в 

психоемоційній пам’яті людини. Як зазначає М. Оже, «в цьому випадку 

небхідно відзначити, що місто не протиставляється більше іншому світу, це вже 

не метафора соціальних ситуацій і моральних переконань. Вона стає 

метонімією, персоніфікацією» [310]. Символізація міста відбувається за 

рахунок тих людей, що здійснюють у ньому символічне існування і надають 

йому загальної системи значень. Ця система значень відображається у творах 

мистецтва, як вказує автор, «ця система соціальних значень є певною 

мінімальною умовою, завдяки чому можуть здійснюватись процедури 

відображення, метафоричні і метонімічні форми, тобто ті форми, що існують в 

мистецтві, в романах і в поезії» [310]. Отже, ці форми відтворення міста 
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відзначаються прямим відтворенням реакції людини на сприйняття міста та 

відтворення форм його сприйняття.  

Творення образів є потребою людської свідомості, а надання цим образам 

соціальної та культурної значущості робить їх ідентифікаторами природного 

людського простору, яким є місто із його соціальною структурою. Міста-фікції 

розгортають власну космогонію, тобто формують картини світу, бо є не 

природніми утвореннями, а копіями, моделями міст (розважальні центри, 

маргінальні місця). Ці міста-фікції глобалізують простір, руйнують відповідно 

систему уявлення, послуговуючись фіктивною образністю, позбавленою 

символічного кістяка.  

Комунікаційна модель М. Оже, заснована на соціальній структурі міста, 

відповідає глобалістичному напрямку, за яким  місто є перспективою розвитку 

соціуму, а також як форми соціалізації.  

Німецький вчений Б. Верлен відзначає, що у 1980-х роках у соціальній 

теорії та соціальній географії панував структуралізм та неомарксизм, 

«парсонсіанство». Це спонукало його до розробки теорії, яка б дозволила 

здійснювати більш точний опис актуальних соціальних процесів та ролі 

суб’єкта в цих процесах. Цей період є початком наукового інтересу до 

«соціальної» географії в німецькомовному науковому дискурсі, в якому на 

відміну від англосаксонської школи, основна увага була зосереджена на 

проблемах «соціальної» географії, що заміщала «культурну» географію (про це 

ми говоримо у своїй публікації [514]). Основну проблему, яку прагнуть 

подолати науковці, – визначення відношень між суб’єктивністю, суспільством і 

простором. Ці співвідношення визначались амплітудою від прямої залежності й 

домінування просторових факторів у соціальному світі до теорії дії, що уникає 

механістичного опису соціального світу.  

Аналіз значущості простору для соціальних процесів є, на думку 

Б. Верлена, метою географії. Аналізуючи природу простору, він пропонує три 

основні позиції: абсолютна (субстантивістська), реляційна та епістемологічна. 

Простір може бути представлений як система координат, як класифікаторська 
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система: «Простір – не емпіричне, а формальне і класифікаційне поняття. Це 

система координат для фізичних складових дії і мітка для проблем і 

можливостей, що відносяться до дії у фізичному світі» [60, с.34]. Просторові 

координати є поняттєвою системою, яка дозволяє враховувати матеріальні 

можливості соціальних дій, тобто це тілесність того, хто діє.  

Б. Верлен веде дискусію з А. Лефевром, заперечуючи існування 

соціального в матеріальному, та стверджує існування соціального лише тоді, 

коли воно стає просторовим. Він зводить ці роздуми до висновку: «просторове 

впливає на матеріальне, і в цьому процесі зароджується соціальне» [60, с.35]. 

Соціальний зміст соціальних відношень може бути співвіднесений із 

матеріальними фактами, що знаходяться в полі зору певних соціокультурних 

умов. Людська дія є вираженням соціокультурних, матеріальних та суб’єктних 

умов, відповідно науковий дискурс має звернути увагу на діяльність, 

орієнтуючись на практику. Це стає основою теорії дії, яка набула розвитку в 

працях М. Вебера, Е. Гідденса, Т. Парсонса, К. Поппера, М. Фуко,  А. Шюца.  

Розглядаючи модель поведінки в соціальній географії, Б. Верлен визначає 

інформацію як один із факторів, що впливає на поведінку і коригується 

сприйняттям. Інформація визначена автором як «просторове середовище». Це 

підтверджує тлумачення соціального простору у розробках представників 

теорії дискурсивності, яка пропонують сприймати його як простір 

інформаційних рухів, що включають у себе інформацію презентовану медіа 

(відібрану, оброблену, представлену). Будь-яка інформація проходить за 

моделлю поведінки в соціальній географії. Інформаційний фільтр напряму 

пов’язаний із когнітивним уявленням простору, що надає дані просторових 

уявлень щодо оцінки інформації, її критичного сприйняття. Наступним етапом 

у ланцюгу здійснення дії стає контрольно-поведінковий фільтр (або фільтр 

прийняття рішень), який впливає на поведінку і приводить до результату. Цей 

ланцюг є залежним від соціальних факторів, психологічних особливостей 

особистості, ментального типу та поведінкової карти. Цю модель Б. Верлен 

критикує за значну роль простору, яка представлена в контексті соціальних 
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відношень. Він вважає редукціоністськими положення про те, що соціальні 

явища можуть бути зведеними до психологічних факторів сприйняття, 

мислення, навчання. Аналіз має починатись не з психологічного, а соціального 

аспекту і соціальний контекст має бути головним фактором для людських дій.  

Теорія соціального простору П. Бурдьє виявляє недоліки марксівської 

теорії і робить спробу вирішення проблемних її питань. Такою перш за все 

постає теорія боротьби класів. П. Бурдьє звертає увагу на той факт, що для 

конструкту клас потрібний тривалий процес творення, адже клас розглядається 

як реально дієваа сила. Для такого об’єднання людей необхідно утворити певну 

спільноту. Сучасні умови життя суспільства доводять неправомірність теорії 

класів, реаліям соціального світу відповідає багатомірний простір, побудований 

за принципами диференціації та розподілу, взаємодії агентів і їхніх груп. Класи 

не представлені як реальні групи, а існують просторові відношення агентів. 

Марксівські уявлення про соціальний світ відповідали умовам кінця ХІХ ст. І 

хоча марксівська теорія знаходила нових прихильників в європейській науковій 

думці, П. Бурдьє побудував теорію соціального простору, який складають 

соціальні групи, активність яких визначають соціальні агенти.  

Другим прорахунком марксівської моделі є врахування лише 

економічного чинника і нехтування поняттям символічного капіталу, 

зосередженість на полі економіки без урахування культурного виробництва, 

котре структурує соціальний простір. Отже, це одномірний соціальний простір 

організований на протиріччі між двома блоками. Насправді ж соціальний 

простір багатомірний, він складається із відносно автономних полів із власною 

організацією. 

Культурний чинник став основою теорії П. Бурдьє, який визначив зв’язок 

продукування уявлень про світ і їх поширення в соціальному просторі, а також 

творення системи панівних зразків культури. Цей складник формування 

соціального капіталу в соціально-гуманітарному просторі відзначила Л. Богуш. 

Вивчаючи соціально-економічний розвиток України, вона звернула увагу на те, 

що феномен культури є «чинником відтворення економічної системи, 
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підтримання національної безпеки, стимулювання процесів підвищення 

конкурентоспроможності господарства» [29, с. 16]. Водночас, соціальний 

капітал П. Бурдьє пов’язує не стільки єдністю культури і суспільної взаємодії 

різних груп, скільки доступом до символічного капіталу як наслідку 

делегування та доступу до формування інформації, боротьби за її легітимну 

версію в суспільстві. Отже, символічний капітал також стає основою 

комунікаційної системи суспільства.  

Розглядаючи поняття фізичного та соціального простору, автор 

підкреслює їх різницю, адже перший визначається за зовнішніми 

характеристиками, а другий – за взаємовиключними позиціями соціальних 

позицій. Водночас їх взаємозв’язок також викликає потребу розгляду, оскільки 

взаємодія цих просторів відбувається в конкретних умовах. Так, процес 

перетворення соціального простору у фізичний можливий через 

дистанціювання людей. Обидва ці простори мають свої координати в 

комунікаційній моделі. 

Просторові розрізнення, що визначаються поділом суспільства на групи, 

залежать від ряду чинників, на які вказує дослідник:  

1. «Структура соціального простору виявляється, отже, в різних 

контекстах як просторові опозиції заселеного (або присвоєного) простору, що 

функціонує як певна спонтанна метафора соціального простору» [45, с.50].  

2. Соціальний поділ може збігатись із специфічним поділом у фізичному 

світі та бути принципом бачення і диференціяції, як категорія сприйняття й 

оцінки, а також сприяти формуванню системи переваг і ментальних структур.  

3. Архітектурні простори є також складниками символічної влади. Цю 

тему активно розробляють французькі соціальні географи, зокрема, на прикладі 

такого концепту як місто.  

Особливістю соціального простору є його вписаність в об’єктивні 

просторові та суб’єктивовані структури (частково є продуктом інкорпорації 

об’єктивованих структур). Соціальний простір насичений метафорами, 

запозиченими із фізичного простору.  
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П. Бурдьє дає визначення соціального простору з урахуванням складної 

системи соціопросторових параметрів, ієрархія яких регулюється в конкретний 

історичний або актуальний період: «Соціальний простір – абстрактний простір, 

конституйований ансамблем підпросторів або полів (економічне поле, 

інтелектуальне поле та ін.), структура яких формується нерівним розподілом 

окремих видів капіталу; він може сприйматись у формі структури розподілу 

різних видів капіталу, що функціонує одночасно як засоби і мета боротьби в 

різних полях» [45, с.53–54]. Соціальний простір перебуває у взаємозв’язках із 

присвоєним фізичним простором. Володіння капіталом сприяє просторовій 

мобільності й може розгортатись на колективному рівні.  

Важливим теоретичним конструктом теорії соціального простору 

П. Бурдьє стає поняття структури, яка структурує. Проблему сприйняття 

соціального світу соціолог визначає: 

- як «продукт подвійного соціального структурування» [45, с.21], що 

виявляється як соціальне структурування;  

- з іншого боку, як наслідок попередньої символічної боротьби, розподіл 

символічних сил, що виявлений у мові та інших структурах. Продукування 

уявлень про світ об’єктів соціального світу відбувається в контексті 

символічних битв за виробництво і нав’язування легітимного бачення 

соціального світу. Структурування світу є одним з елементів комунікаційної 

моделі соціального простору П. Бурдьє. 

Конструктивний акт сприйняття залежить від відчуття положення в 

соціальному просторі, що формує почуття меж, дистанції. Категорії пізнання 

соціального світу стають основою політичної боротьби за можливість зберігати 

і трансформувати їх за допомогою мовних формул. За спостереженням 

П. Бурдьє, із зростанням диференціації соціального світу, яка здіснюється в 

процесі історичного розвитку людства, а також формування відносно 

автономних полів, спеціалізація із творення та поширення смислів 

здійснюється в полі виробництва культури (зокрема, в надрах політичного 
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субполя) [45, с. 24]. Відповідно здійснюється становлення професійних 

виробників уявлень про соціальний світ і методів їх формування. 

Соціальний світ на основі розрізнень приходить до статусу символічної 

системи і прагне функціонувати як простір стилів життя. Поняття розрізнення 

автор розглядає як категорію перцепції і пряме його значення пов’язує з 

відмінностями, що вписуються в структуру соціального простору. Іншою 

назвою для розрізнення є поняття символічного капіталу. Різноманітні градації 

є продуктом схем побудови, що здійснюються внаслідок роботи 

інкорпорованих структур. Нав’язування легітимного бачення соціального світу 

передбачає боротьбу соціальних груп, що залучають до своїх засобів наукові 

концепти, а для зміни бачення здійснюють зміну категорій перцепції.  

Перцептивна складник соціального світу у творенні легітимної картини 

світу здійснена П. Бурдьє відкриває перспективи керування цими процесами. 

Власне цей аспект вимагає його детального опрацювання. Комунікаційний 

ланцюг може бути представлений у такому вигляді:  

факти соціальної дійсності 

↓ 

відбір для творення легітимної соціальної картини агентами впливу 

↓ 

робота медіа щодо перцепції цих фактів 

↓ 

підготовка фактів для масового споживача 

↓ 

робота з цими перцептами у сфері поширення 

↓ 

опрацювання даних щодо їх ефективності у творенні легітимного 

соціального світу 

Ця модель може бути коригована двоми типами соціального інжинірингу: 

спрямованість на демократичні основи або творення некритичного споживача з 

обмеженими демократичними свободами.  

Для творення монополії легітимної номінації соціального світу 

використовується символічний капітал (розрізнення). П. Бурдьє вказує, що за 

творення такої монополії змагаються агенти різних соціальних груп, але 
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перемагають ті, що володіють більшим символічним капіталом, який складає 

довіра, авторитет.  

Символічні стратегії боротьби ілюструють комунікацію, що реалізується 

в актах символічного навіювання, монополії легітимного символічного 

насильства. Офіційні номінації або звання є частиною боротьби за монополію 

легітимного символічного насильства. Це ті складники, що структурують 

соціальний простір, тому його структура визначається щоразу структурою 

розподілу капіталу і прибутку, специфічних у кожному полі, просторі гри.  

Гомологію позицій П. Бурдьє пояснює на прикладі дії профспілок, що 

об’єднують інтелектуалів та робітників, задіяних на виробництві. Він пропонує 

дві форми, в яких постає соціальне поле: матеріалізована (інститути) та 

інкорпорована (диспозиції агентів, зусилля яких дають можливість роботи цих 

інститутів і за які агенти ведуть боротьбу) [45, с. 39]. Соціальний поділ і його 

сприйняття є продуктом історії і змінюються з її плином.  

Політика активно здійснює символічну діяльність за допомогою знаків, 

що виробляють відповідні соціальні результати. Між мовними зловживаннями 

під час здійснення символічної діяльності та зловживаннями владою П. Бурдьє 

ставить знак рівності.  

Розробляючи систему соціальної зумовленості об’єктів фізичного 

простору, П. Бурдьє використовує поняття габітусу, долучаючи його до понять 

соціології, за яким він формує місце перебування, середовище. Це своєрідні 

схеми уявлень про світ, які формуються в процесі соціальних практик людей. 

Соціальні структури стають продуктом ментальних структур. Отже, він стає 

структуруючим принципом  (наприклад, утворення гетто чи клубу як видів 

структур за соціальними практиками).  

Природа і можливості габітусу визначені як «схеми сприйняття, мислення 

і дії, котрі є [його] складниками» [45, с. 65]. В соціальному світі існують 

соціальні структури, які здатні спрямовувати або придушувати соціальні 

практики або уявлення, незалежно від волі і свідомості агентів [45, с. 64].  Тому 
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габітус є звичною формою сприйняття чогось. Ці форми сприяють 

ідентифікації певних феноменів у свідомості людини.  

О. Мусієздов вбачає місце габітусу в ланцюгу «соціальні відносини – 

габітус – практики», де габітус є практикою, що опосередковує сприйняття і 

розуміння. Габітус створює концептуальні основи для індивідів, що дозволяє їм 

здійснювати соціальні практики, детерміновані соціальними відносинами та 

унікальним соціальним досвідом [301, с. 11]. Процес творення соціальних 

уявлень, на думку П. Бурдьє, пов’язаний із структурами, що структурують, 

одною з яких постає габітус.  

Теорія соціального простору констатує два підходи до вивчення 

соціального світу:  

- розгляд соціальних фактів без урахування пізнання в соціальному бутті; 

- зведення соціального світу до уявлень про нього. Вони мають 

діалектичний зв’язок, тому можуть залучатись до соціологічного дослідження. 

Основним показником соціального світу, його критерієм, є володіння 

різними видами капіталу, серед найвагоміших – економічний, культурний та 

символічний. Ці капітали формують розподіл за різними вимірами:  

по-перше, за обсягами капіталу;  

по-друге, за структурою капіталу (відсоток кожного з капіталів). 

Формування соціальних дистанцій відбувається відповідно «вписаності» 

відносно до тіла, мови, часу. 

Окрім показників соціального світу, одним із завдань соціології є 

вивчення сприйняття соціального світу, конструювання поглядів на світ, які 

впливають на його творення. Ці точки зору також сформовані з певного 

положення в соціальному просторі. Сприйняття простору є «продуктом 

подвійного конструювання» [45, с. 77]: соціально конструйоване через 

вписаність у схеми сприйняття і оцінювання в мову виявляє відносини із 

символічною владою. Сприйняття об’єктів соціального світу залежать від 

часових детермінант, дискурсивних практик (множинність уявлень про світ, 

боротьба за символічну владу та творення легітимної версії соціального світу).  
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Формами впливу на сприйняття соціального світу є індивідуальні та 

колективні дії (наприклад, маніфестації), а також когнітивні та оцінні структури 

(системи класифікації та категорії перцепції) [45, с. 79]. Отже, слова і назви 

конструюють соціальну реальність і є ставками в політичній боротьбі. 

Офіційна точка зору як легалізація символічного капіталу виконує три 

функції:  

- діагностики (акт впізнавання),  

- адміністрування (регулювання соціальної поведінки),  

- інформування про поведінку людини (робота з конкретними фактами). 

Офіційні номінації є універсальними цінностями. Одним із їх результатів є 

ефект кодифікації, що здійснюється під час надання документів, що 

підтверджують певні факти.  

Формування бачення світу базується на двох чинниках:  

- володіння символічним капіталом інституйованої влади;  

- залежність символічної ефективності від ступеня заснованості на 

реальності. Символічний капітал П. Бурдьє визначає як «довіру, владу, надану 

тим, хто отримав достатньо визнання, щоб навіювати визнання» [45, с. 84].  

Розвиваючи теорію символічних структур та символічного капіталу, в 

тексті «Про символічну владу» він систематизує це поняття, виявляючи 

ключові моменти символічних структур: 

1. Символічні системи є структурами, що здійснють структурування. До 

них належать мистецтво, релігія, мова.  

2. Символічні структури – структуровані структури, що потребують 

структурного аналізу [45, с.88-89]. Символічні системи є засобами пізнання і 

комунікації, що можуть здійснювати структурування за умови їх 

структурованості.  

3. Символічна продукція постає інструментом панування і реалізується у 

поняттях міфу, ідеології, культури.  

П. Бурдьє розглядає поняття панівної культури, що має ідеологічний 

ефект, маскуючи функцію розділення під функцію комунікації: «культура 
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об’єднувальна (медіум комунікації) є культурою роз’єднувальною (інструмент 

розрізнення), яка легітиміює відмінності, змушуючи всі інші культури 

(позначені як субкультури) визначатися залежно від їх дистанції від панівної 

культури» [45, с. 91].  

Символічні системи як структуровані інструменти комунікції і такі, що 

здійснюють структурування, виконують функцію нав’язування, символічного 

насильства. Поле ідеологічних поглядів відтворює поле соціальних позицій.  

4. Ідеологічні системи автор називає засобами панування. Вони є 

структурованими і самі структурують. Це інформація, яку готують 

професіонали (в контексті ідеологічного виробництва), є подвійно 

детермінованою, адже відповідає інтересам не тільки певної групи (функція 

соціодіцеї), а й специфічним інтересам тих, хто її виробляє. Панівний дискурс 

є, відповідно, структурованим і структуруючим медіумом, що «нав’язує 

сприйняття встановленого порядку як природного через замасковані 

навіювання систем класифікації та ментальних структур, об’єктивно підігнаних 

до соціальних структур» [45, с. 94]. Отже, йдеться про сприйняття світу і 

відтворення уявлень про нього, що дозволяє здійснювати вплив на світ. 

Розгляд двох типів соціальних моделей (енергетична – розглядає 

соціальні відношення як силові; кібернетична – бачить їх як відношення 

комунікації) потребує врахування аналізу законів перетворення, адже соціальна 

влада є перетвореною (до невпізнання) і легітимною формою влади, що 

підпорядкована іншим її формам. 

Динамічні принципи розвитку суспільства П. Бурдьє вбачає в 

конструюванні й реконструюванні структур, що залежать від позиції тих, хто їх 

здійснює. Отже, соціальний світ постійно підтримується цими процесами. Він 

пропонує розгляд стратегій відтворення, які класифікує на види:  

- стратегії біологічних інвестицій (стратегії дітонародження та 

профілактики),  

- наслідування,  

- освітні,  
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- економічних інвестицій,  

- символічного інвестування. 

У праці «Мертвий хапає живого» П. Бурдьє розглядає історичні форми 

соціальної взаємодії і розглядає формування ставлення до соціального світу, що 

позбавлене механістичної причиновості, котра може бути встановлена між 

«середовищем» та свідомістю. Він вказує на те, що формування відбувається з 

урахуванням таких елементів:  

- габітус,  

- середовище перебування,  

- диспозиції та позиції агентів та їх сфер впливу. Ці елементи спонукають 

до самовідображення історії через структуровані структури мови.   

Ця концепція комунікації в соціальному просторі відтворює цілісну 

картину мас-медійної діяльності, яка відпрацьовує відповідні схеми уявлень, 

котрі має виробити споживач медійного продукту (габітус); враховує актуальні 

ситуації, маніпулюючи фактами; залучає експертів (або псевдоекспертів) та 

лідерів думок для просування певних уявлень про світ.  

Формування лідерів думок має свої закони. П. Бурдьє розглядає принцип 

делегування в праці «Делегування і політичний фетишизм». Особливості 

творення соціальних груп визначаються актом делегування. Делеговані 

представники є соціальними агентами. Поняття соціального агента було 

уточненим у цій праці на прикладі церкви, яка формує стратегії самопрезентації 

соціальних агентів як представників певної соціальної групи. Монополізація 

колективної істини покладена в основу будь-якого символічного примусу, 

маніпулювання від імені групи. Це подвійна гра і риторична стратегія, яка 

постає як символічний силовий прийом. Підміна суб’єкта є основою стратегій 

символічного насильства, що здійснюється через делегування. Символічні ігри 

з підміною суб’єкта характерні, на думку П.Бурдьє, для інтелектуального поля 

та поля журналістики.  

Політичний капітал залежить від економічного та культурного капіталів, 

співвідношення володіння ними. Політична гра супроводжується творенням 
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монополії виробництва політичних продуктів професіоналами, утверджуючи 

політично дієві та легітимні форми сприйняття і вираження.  

Концентрація політичних засобів виробництва в руках професіоналів 

вимагає від них і певної підготовки, отримання специфічних знань (це є 

характерним для політики та мистецтва, на думку автора), а також загальних 

знань, до яких належать риторика і логіка. Це зумовлює появу відповідних 

інституцій.  

Політичний капітал як форма символічного капіталу ґрунтується на  

визнанні та вірі, що передбачає такі поняття як кредит довіри, довірча цінність. 

Цей тип капіталу характеризується нестійкістю, а тому передбачає постійну 

працю для накопичення кредиту. 

Видами політичного капіталу є особистий капітал (відома і популярна 

людина) і делегований (що належить інституції і контролюється нею). 

Отримання такого делегованого капіталу пояснюється поняттям інвеститури, 

акту інституювання через висування кандидатури на вибори і передачу 

політичного капіталу. Інституція інвестує тих, хто інвестував її.  

Вплив політичного поля на інші поля виявляється часто у прихованих 

діях, до яких можуть бути віднесені: 

1. Будь-які прийняті в суспільстві номінації, класифікації, кодифікації, 

котрі є соціальними артефактами, що пов’язані із сприйняттям інформації та 

боротьбою за легітимні форми інтерпретації соціального світу.  

2. Культура, що мислиться як галузь, котра розвивається природнім 

шляхом, часто зазнає впливу держави. Вплив держави в символічному 

виробництві виявляється у відборі культурних канонів. 

Держава є остаточним втіленням концентрації різноманітних видів 

капіталу, як уточнює П. Бурдьє, «фізичного примусу або засобів насильства 

(армія, поліція), економічного, культурного або, точніше, інформаційного, 

символічного» [45, с. 227]. Все це утворює специфічний капітал, в якому поле 

влади створює простір гри, що дозволяє вести боротьбу за владу над різними 

видами капіталу та їх відтворенням.  
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Серед видів капіталу П. Бурдьє вирізняє інформаційний капітал, що 

пов’язаний із накопиченням інформації, її обробкою і перерозподілом. Він 

тісно співвідноситься із економічним і супроводжується уніфікацією 

культурного ринку. Держава здійснює функцію теоретичного об’єднання, 

створення цілісного уявлення про простір. Засобом створення цілісності стає 

культура, що уніфікує коди, пропонує легітимний варіант культури, системи 

освіти та унормовує інші гуманітарні галузі.  

Особливістю символічного капіталу є те, що він може належати до будь-

якого типу капіталу – економічного, фізичного, культурного, соціального – 

водночас він має бути визнаний соціальними агентами, ідентифікований як 

цінний. Як зазначає П. Бурдьє, «це форма, яку приймає певний вид капіталу, 

коли він сприймається через категорії сприйняття, є результатом інкорпорації 

поділу та опозицій, вписаних в структуру розподілу цього виду капіталу» [45, 

с. 235]. Володіння символічним капіталом дозволяє брати участь у 

перерозподілі принципів бачення і поділу. Саме поняття символічного капіталу 

є основою комунікаційної концепції соціального простору. 

П. Бурдьє розглядає поняття символічної ефективності через розуміння 

когнітивних структур, які перетворюють всі відношення в символічні, 

комунікаційні, рух змістів. Він вказує, що «соціальні агенти конструюють 

соціальний світ через когнітивні структури, які вони можуть застосувати до 

усіх речей у світі і особливо до соціальних структур» [45, с. 242]. Соціальне 

становлення структур, що структурують, можна простежити історично, вони є 

когнітивними утвореннями, які автор об’єднав назвою «номос», тобто 

загальний принцип бачення та поділу, когнітивні й оцінні структури, що 

формують уявлення про світ, світосприйняття.  

Основним завданням досліджень П. Бурдьє є розкриття узгодженості 

символічних систем, узгодженості структур, які структурують, і об’єктивних 

структур соціального світу. Це ж завдання він ставить в цілому перед 

символічним структуралізмом. Універсалізація стає основною прикметою 
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соціальних світів, які транслюють цінності певної групи як легітимні й 

отримують прибуток від універсалізації.  

Розглядаючи різні моделі соціального устрою різних суспільств, 

П. Бурдьє визначає особливості бюрократичної моделі держави, що ґрунтується 

на системі стратегій відтворення, символічного спадку, накопичення 

символічного капіталу, присвоєння окремими особами громадських ресурсів, 

делегування влади, а також поєднаннях понять публічної та особистої влади.  

Теорія соціального простору П. Бурдьє відкриває перспективи 

осмислення понять інтелектуального капіталу, комунікаційного капіталу, які 

він лише окреслює, проте не розглядає у своєму дослідженні. Водночас, 

соціальні трансформації, що здійснюються через символічне насильство, не 

розкривають механізмів ефективності певних соціальних уявлень, а також 

ігнорування фрагментарності, плюралізму соціальних уявлень як характеристик 

постмодерного медіадискурсу. 

Соціальний хронотоп та просторові концепти є важливими аспектами 

людської комунікації. Долання простору та визначення власного місця в ньому 

є одним із аспектів людського буття. Термін соціальний простір набув різних 

значень у контексті його формування в соціологічній парадигмі й збагатився в 

контексті міждисциплінарних досліджень. Кожен із видів сучасних досліджень 

визначає певний його аспект. 

Соціальний простір як один з наукових конструктів визначають як 

«сукупність усіх соціальних статусів індивіда», до яких відносять етнос, мову, 

домінуючу інформацію тощо [278]. Соціальний хронотоп дає можливість 

аналізу уявлень про світ, адже у визначенні поняття присутні домінантні 

концепти соціальних відношень, що формуються внаслідок соціальної 

комунікації. У цьому полягає комунікаційний вимір соціального простору. 

У контексті соціального хронотопу, який визначає простір і актуальний 

часовий проміжок формування, розгортання, руху уявлень про світ, поряд із 

поняттям соціального простору постає поняття соціального часу. За 

А. Соколовим, змісти як ідеальна реальність потребують відповідного 
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інструментарію для їх аналізу, яким постає соціальний простір і соціальний час. 

Останній пов’язаний із динамікою соціальних процесів, протяжністю існування 

певних смислів і визначенням їх актуальності в соціумі, а, отже, й соціальної 

цінності. Соціальний простір визначає інтенсивність, а соціальний час 

окреслює межі структури соціальної взаємодії, є своєрідною системою 

соціального буття.  Одним із підходів до вивчення соціального простору і часу 

є співвіднесеність просторово-часових відносин із біосистемами, за якими 

соціальний простір варто розглядати як частину біосфери. Цей напрямок із 

розвитком ідеї ноосфери активно розвивається в контексті соціальних 

комунікацій (Б. Потятиник, О. Холод).  

Соціальний простір, як один із варіантів просторових характеристик 

соціальних явищ, отримує три основні напрямки (за класифікацією 

О. Чернявської):  

- простір взаємодії соціальних акторів (Г. Зіммель, Е. Гідденс, П. Бурдьє 

та ін.);  

- порядок соціальних позицій, метафоричний простір, структурований 

статусами соціальних акторів (П. Сорокін, П. Бурдьє, М. Кастельс та ін.);  

- пошук взаємозв’язків між фізичним і соціальним простором (Г. Зіммель, 

М. Кастельс, П. Бурдьє та ін.).  

Це дає підстави О. Чернявській визначати три основні розуміння 

соціального простору: «як обставини взаємодій, як статусної структури і як 

соціальних смислів фізичного простору» [483, с. 334]. Зустрічається думка про 

перехід фізичного простору в соціальний (від постмодерністських досліджень 

М. Фуко, М. Оже та ін.). Переосмислення терміна соціальний простір останніх 

двох десятиліть відбувається в контексті мідисциплінарних досліджень, що у 

своїй основі мають соціальний складник.  

Історію становлення терміна в російському науковому дискурсі 

простежує Н. Виноградова, котра визначає соціальний простір як те, що «задає 

умови соціальної взаємодії суб’єктів» [63, с. 45], тому він є «передвизначенням 

соціальних цінностей, пріоритетів, запитів для суб’єкта взаємодії, і можливість 
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кожного суб’єкта через інформаційні технології заявити про себе» [63, с. 53]. 

Отже, це простір взаємодії, в якому формуються спільні соціально значущі 

уявлення про світ.  

Соціальний досвід також формується внаслідок розуміння просторових 

координат, які можуть виявлятись у різних його видах – фізичному, 

географічному, соціальному, культурному, мовному та ін. Соціальний простір є 

одним із вимірів людської комунікації, в якому людина ідентифікує себе із 

певними ієрархічним соціальними структурами, відношенням до соціальних 

фактів, межами власних дій та дій інших людей, можливості обміну 

інформацією, міри інкорпорованості індивіда тощо. Отже, це вид простору, що 

може бути окреслений як простір соціального буття. Це один із комунікаційних 

його вимірів.  

Соціальний простір – це відтворена в людській свідомості необмежена 

протяжність, яку складають підпростори, що беруть участь у творенні 

конструктів соціальної комунікації. Підпростори відбирають, створюють і 

поширюють уявлення про світ, регламентують соціальні відносини. Соціальний 

простір зазнає структуруючого впливу під час соціальної практики соціальних 

груп і агентів, що ведуть боротьбу за творення панівних конструктів бачення 

світу. Одним із інститутів творення, обробки та поширення конструктів є мас-

медіа, котрі за допомогою символічних систем формують ідеологічний дискурс. 

Схарактеризовані нами моделі соціального простору, в яких 

простежується зміна наукових уявлень про його будову, організацію, функції, 

відтворюють перший етап нашої роботи з моделювання  соціального простору 

та конструктів в Україні. Є потреба визначити також і ті виклики, 

випробування і загрози, які постають під час розгляду творення конструктів. Це 

стосується сиволічних структур, факторів виникнення нових феноменів 

соціальної реальності тощо. В контексті виробництва конструктів варто 

говорити про соціально-етичний маркетинг таких ідей та уявлень про світ, їх 

промоцію здійснюють, зокрема, мас-медіа, дискурс яких пропонує і випробує 

актуальність цих конструктів. 
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Вирбництво символічних структур займає певний час і відповідає 

розумінню соціального часу. Наприклад, символічні структури несвідомого 

виявляються в дискурсі у скам’янілих або навіть муміфікованих формах 

(остання характерна для міфів та міфології). Водночас важливим, на думку 

Ж. Лакана, є визначення місця суб’єкта в соціальному просторі: «корисно було 

б простежити, які місця в соціальному просторі визначає для цих суб’єктів 

наша культура, особливо у відношенні надання їм соціальних ролей, що мають 

відношення до мови, адже цілком вірогідним буде виявлення одного з факторів, 

що робить ці суб’єкти жертвами розриву, викликаного характерними для 

складних структур цивілізації символічними невідповідностями» [236, с. 50]. 

Культурні нашарування здійснюють у свою чергу відчуження для суб’єкта, 

розпад тріади ego, superego, id. Це своєрідна стіна мови, яка збільшується за 

допомогою медіапродукції [236, с. 52]. Культурне виробництво загострює 

проблеми психічного життя людини. Ж. Лакан зазначає, що «функція мови не 

інформувати, а викликати уявлення» [236, с. 69]. На цьому ґрунтується 

розуміння символічних і когнітивних структур. 

Соціальні феномени нової соціальної реальності визначаються факторами 

глобалізаційності, медіатизації суспільства, вони сприяють виробленню 

соціальних звичок використання соціальнокомунікаційних каналів, а також 

розвитку соціально відповідального споживача інформації. Медіакультурна 

проблематика ставить завдання формування такого споживача-користувача 

через медіаосвітній складник, підвищення медіаграмотності. 

Соціально-культурна складник мас-медіа визначається трансляцією 

образів, а їх виробництво і поширення є основою комунікації мас-медіа. Ряд 

соціальних феноменів, пов’язаних із діяльністю мас-медіа (демасифікація, 

віртуальна реальність, кліп-культура тощо), окреслено в науковому дискурсі. Ці 

феномени демонструють роль мас-медіа як творця уявлень про світ (власне 

виробництво) та транслятора конструктів соціального простору, коли мас-медіа 

здійснюють посередницькі функції між структурами суспільства. Вони також є 
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наймасовішим інститутом соціалізації особистості, а отже, мають значні 

можливості структурування та реструктурування соціального простору. 

Соціальний простір відзначається своєю внутрішньої неоднорідністю, 

універсальністю, динамікою, тому проблема типології соціального простору 

залишається невирішеною. Спроби класифікації соціального простору 

здійснюються за різними характеристиками. Традиційно соціальний простір 

розглядають в контексті людського буття (фізичного та соціального), тому він 

бачиться у соціально-культурному та духовно-практичному вимірах. 

Аналізуючи функціональний простір Росії, Ю. Павлов і група науковців 

пропонують класифікувати соціальний простір на два типи: природно-

соціальний простір (географічний, функціональний, екологічний) та 

сформований соціальний простір (політичний, правовий, військовий, 

економічний, технологічний, етнічний, релігійний, інформаційний, культурний, 

освітній) [318]. Класифікація соціального простору за функціональними 

властивостями заслуговує уваги у зв’язку із активною практикою використання 

соціопросторової термінології.  

Соціальний простір у міждисциплінарному вимірі вивчає А. Петренко-

Лисак [327], здійснюючи класифікацію просторових об’єктів та феноменів, а 

також розмежовуючи види соціального простору (мистецький, архітектурний, 

міфологізований, мовний, інформаційно-комунікаційний, кібервіртуальний). 

Проблеми споживання простору містяться, на думку авторки, в культурному 

контексті, адже «людське життя потребує особливої структури оточення» [327, 

с. 15]. Таку структуру пропонує культура як сукупність знань, а соціальний 

простір відображає структуру та спосіб життєдіяльності суспільства. 

Здатність просторовості до структуризації виявляє перспективи 

соціальної топології, напряму сучасної соціальної філософії, що дозволяє, на 

думку О. Кузя, окреслити особливості структурування соціального простору: 1) 

породження типу тілесності та відповідних способів комунікації, заснованих на 

принципах множинності й фрагментарності; 2) просторовість як чинник 

взаємодій (фізичної, комунікаційної, ментальної); 3) творення смислів, знаків, 
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символів;  4) соціальні ресурси для індивідів у освоєнні просторовості; 5) 

відносність і рухомість соціальних полів [229]. Всі ці маркери соціальної 

реальності перебувають на стикові соціального і культурного вимірів та тісно 

пов’язані із комунікаційним. Визначення соціального простору, котре пропонує 

О. Кузь, демонструє тенденцію до підкреслення комунікаційного складника, де 

соціальний простір розглядається як «смислова протяжність і структурність 

реальності, що зумовлює комунікацію суб’єктів, оволодіння якою вимагає 

часу» [229, с. 106]. Йдеться про просторову реальність, в якій об’єктивуються 

індивідуальні смисли, і набувають руху, що виявляє, на думку дослідника, 

сплав фізичних, ментальних, комунікативних аспектів соціального простору. 

Соціально-просторові концепти знаходять обговорення в контексті 

впливу медіа на аудиторію, ЗМК як системи, що саморозвивається. Цю 

тенденцію окреслює С. Шелонаєв: «топологія «соціального простору» 

П. Бурдьє надає можливості розгляду ЗМК як багатовимірного простору – 

сукупності різних соціальних полів» [531]. Перспективи розвитку теорії 

соціального поля дають можливість простежити аналіз соціальних практик у 

полі символічного виробництва, а також розгляду медіапростору як одного з 

типів соціально значущого простору людського буття.  

Залучає поняття соціального простору при окресленні поняття масової 

комунікації С. Макеєв. Він відзначає, що просторами формування масової 

комунікації є соціальний та культурний, отже, слід враховувати можливості й 

потенції мас-медіа в системі культурного виробництва. Зв’язок 

соціальнопросторових координат у дослідженнях масової комунікації, на його 

думку, зумовлений можливостями розгляду комунікативних аспектів: «в 

соціології обговорення феномену масової комунікації дедалі частіше 

здійснюється в контексті комунікативних аспектів соціальної організації» [266, 

с. 235], соціальний простір володіє умовами комунікації та параметри, які 

визначають творення конструктів.  

В контексті соціальної топології соціальний простір демонструє 

специфіку соціальних відношень, соціальну комунікацію. Кожна сфера 
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соціального буття має специфічні простори, що також взаємодіють між собою. 

Як зазначає І. Мальчьонков, соціальний простір бачиться як конструкт 

розмаїття змістів, для якого немає універсальної моделі. Кожен тип суспільства 

пропонує власну базову модель. І. Мальчьонков протиставляє базові моделі 

модерну (національна держава, локальна економіка, політика, інформація та ін.) 

і постмодерну (глобалізаційна форма взаємодії, інтернет) [270, с. 75]. 

Соціальний простір демонструє актуальну взаємодію соціальних груп, 

комунікаційні зв’язки в структурі реальності.  

Факторами побудови моделей є: 

- соціально-статусні ієрархії суспільства;  

- соціально-культурні координати, що легітимізують певні картини світу;  

- символічні системи та інформаційно-когнітивні структури;  

- соціопсихологічні чинники, що впливають на побудову життєвого 

простору тощо.  

Існують два підходи у вибудовуванні моделі соціального простору:  

- антропоцентричний, що ґрунтується на думці, що людина ставить себе у 

центрі всього, відповідно ця модель реалізується в таких напрямках як 

концепція нооценризму (як зазначає О. Холод, людина визначає своє місце у  

світі), суб’єктного соціального простору (О. Кузь вказує на формування 

соціального простору індивідом через особистий простір, що об’єктивується 

через «власність»: розміщення особистісних смислів, означення «простору як 

своєї тілесності, так і ментальності» [231, с. 106]). Цей тип моделі пов’язаний із 

розробками К.Левіна, його концепта «життєвого простору»; 

- соціоцентричний, що виходить із розуміння соціуму як системи 

комунікаційних зв’язків, тобто середовища із певними соціопросторовими 

параметрами (П. Сорокін, П. Бурдьє та ін.).  

Соціальний простір має свою структуру, котра може бути коригована 

метою просторового аналізу та залученням необхідних даних. Вчені 

М. Гудчайлд і Д. Товард з Центру просторових досліджень пропонують 17 

типів термінів на позначення структури соціального простору: об’єкт (елемент, 
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особистість, речі, фігури, тіла), поле (площа або простір у певних межах), 

поверхня (безперервність, інтерполяція, картографічна проекція), мережі 

(розгалуження, схеми, вузол, лінія, звʼязок, маршрути, шляхи), область (значна 

площа з певними умовами), площа (обсяг), місце (просторові аналоги місця, 

стан, факти про місце, особистість, «почуття місця», концептуалізація світу як 

ряду шарів), околиці/сусідство (альтернативний простір, що відзначається 

відстанню), пейзаж (ділянка землі із певними характеристиками і 

особливостями, що є продуктом модифікації під впливом процесів і агентів), 

зона (частина землі відрізняється від сусідніх за якимись особливими якостями 

або станом, може мати огороджувальні смуги), орієнтир, атоми/одиниці, 

клітина (тип замкнутого простору), молекула (найменша одиниця чогось), ядро 

(центральна частина), трубопровід/мережа, котушка (ряд центричних кіл, 

вигнуті лінії або поверхні). Об’єкти і тіла є основою для створення моделей. 

Об’єкти розташовані в просторі й вимірюються точками, лініями, областями 

тощо. Автори проекту пропонують універсальний підхід до визначення 

структури соціального простору.  

Соціальний простір оперує цією системою просторових понять, водночас 

його структура визначається перш за все суспільною комунікацією, що 

здійснюється соціальними агентами. Структуру соціального простору варто 

розрізняти на трьох рівнях:  

- рівень просторової орієнтації за різними соціальними параметрами 

(глобальний/локальний, свій/чужий, центр/периферія, місто як соціальний 

феномен і структура);  

- соціальні актори (система соціальних взаємозв’язків соціальних груп, 

акторів);  

- соціальні комунікації.  

Для взаємодії акторів, соціальної комунікації необхідна певна соціальна 

актуальна ситуація. Різні види суспільств демонструють підходи до побудови 

моделей соціального простору, регулюючи статусні позиції, ієрархії, 

жорсткість або рухомість просторових координат, поведінкових норм, 
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комунікації. Як зазначає О. Котуков, «в межах діяльнісно-структурного підходу 

норми і зразки поведінки не розглядаються як константи, – вони змінюються в 

процесі діяльності, взаємодії соціальних агентів» [217, с. 6]. Отже, 

характеристиками системи соціального простору є рухомість, соціальна 

комунікація (рух інформації). 

Крім структурних компонентів Центр просторових досліджень пропонує 

просторові властивості (склад, структура, розмір, форма, текстура, маса, межа, 

частина, особливість, центр, шар, стратус), часо-просторовий контекст (простір, 

простір-час, місце, навколишнє середовище, установка, сайт, ситуація, 

глобальний, локальний, відлік рамки), позиції (положення, відстань, напрямок, 

орієнтації), соціальна динаміка (хід, рух, дисперсія, дифузія, трансфер, 

транспорт, міграція, досліджувати (розвідувати), формування, знищення, 

зростати, розширювати, зменшити, злити, тріщина, траєкторія, хвиля, маршрут, 

цикл, сила, залучати, відштовхувати, вага, випромінювання, конвекція, 

поглинати, випуск, ерозія, виверження, текти, навігація, деформація), 

просторова реалізація (сусідство, близькість, центральність, розподіл, 

щільність, контейнер, зовнішній, внутрішній, просторова ієрархія, рівень, 

замовлення, просторова організація, шаблон, частка, прямо, симетрія, 

хіральність (технічний термін тривимірності або об’єктів без осьової симетрії, 

вирівнювання, градієнт), просторова взаємодія (підключення, посилання, 

зв’язок, взаємодія, система, координація, екосистема), просторова 

трансформація (шкала, обертання, проекція, просторова інтеграція, просторова 

інтерполяція), репрезентація (карта, схема, графік, когнітивної карти, уявлення, 

накладення, шлях, сітка, координати, точка, лінія, полігон, багатогранник, 

маршрут, опитування), просторові принципи (просторової автокореляції, 

просторова неоднорідність, просторове об’єднання, відстань розпаду, доступ, 

доступність, ізотропії, відповідність) (http://www.teachspatial.org/concept-

browser/chirality).  

Соціальний простір як теоретичний конструкт отримує такі основні 

значення, які використовуються в науковому дискурсі:  
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1) соціальна структура, що регулює комунікацію соціальних агентів, 

формує смислове наповнення реальності (П. Сорокін, П. Бурдьє, І. Кононов, 

В. Різун та ін.);  

2) соціальні уявлення просторовості як форми закріплення за певними 

просторовими об’єктами соціальних смислів (М. Оже, Д. Замятін, О. Кузь);  

3) соціально-культурні просторові продукти (мистецтво як форма 

продукування соціального простору) (Ж. Бодріяр, Н. Зражевська та ін.). Кожне 

із цих значень реалізується в соціокомунікаційній парадигмі. 

На основі проаналізованих моделей соціального простору, ми дійшли 

висновку, що в системі соціальних комунікацій модель соціального простору 

має бути побудована на структурно-функціональній основі, соціальний простір 

можна розподілити на структури, які його складають. Діяльність цих структур у 

творенні конструктів, уявлень про світ співвіднесена із функціональними 

характеристиками. Ці функції підпросторів полягають у творенні, поширенні, 

тестуванні конструктів, а після моніторингу і перевірки – модифікації, 

коригуванню (рис 1). 

          

 

 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис.1. Схематична модель соціального простору 

Соціальний простір складається із підпросторів або полів, які є 

автономними утвореннями, проте вони не відокремлені, навпаки можуть 
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активно взаємодіяти. Ця взаємодія може бути як конструктивною, так і 

деструктивною. Наприклад, створення навчального контенту та поширення 

його на різних медійних платформах демонструватиме позитивну взаємодію 

цих підпросторів. Втручання ж у контент мас-медіа політичного або 

економічного просторів може бути деструктивним.  

Розгляд моделі соціального простору та підходів до їх творення також 

потребує окреслення просторових конструктів, що склались в процесі 

формування уявлень про соціальний простір, його функціональні особливості, 

структуру. 

 

 

1.3. Просторові конструкти в контексті інтелектуальних 

гуманітарних проєктів 

 

 

Соціальний простір постає як осмислення параметрів просторовості через 

соціальні факти. Водночас просторовість є універсальною формою 

структурування світу людиною. Поняття просторовості стає об’єктом уваги 

гуманітарного дискурсу в контексті переосмислень постмодернізму. 

Постмодернізм пропонує різні інтелектуальні проекти, на основі яких склалась 

парадигма: інтертекстуальність, деконструкція, багатомірність простору 

культури, гра. Однією із його рис є інтегративність, тому постмодерні проекти 

спрямовані на творення глобальної комунікаційної системи різних культур. 

Вплив соціального простору на розвиток систем комунікації відбувається як 

потреба удосконалення суспільної взаємодії і пошуків нових комунікаційних 

технологій. 

Цей досвід зміни системи поглядів засвідчує думку, яка стала провідною 

в структуралізмі, що реальність формується не з досвіду, а з структурованої 

системи, якою є мова. Залежність мови від просторових категорій Р.Барт 
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визначає на основі соціального статусу мови: «Життям мови править 

безжалісна топіка; мова завжди виходить з певного місця, і тому будь-як мова є 

не що інше, як войовничий топос» [13, с. 484]. Мова закріплює за місцем не 

лише географічні позначення, а й соціальні. 

Думку про звʼязок просторового сприйняття зі зміною історичних 

формацій підтримує М. Фуко. Він запропонував історико-матеріалістичний 

погляд на простір як географічну та соціальну категорії. У праці «Інші 

простори» він порівнює наукові інтереси ХІХ століття (епохи інтересу до 

історії) і ХХ століття, що, на його думку, стає епохою простору. Констатуючи 

одночасність, рівнозначність близького і далекого, він вказує, що простір 

володіє історією – і це є перетином простору з часом. Простір Середньовіччя 

був ієрархічним та локалізованим, з відкриттям Галілея простір починає 

мислитись як певна протяжність. Сучасний етап характеризується 

місцеположенням людини, адже простір задається у формі відношень 

місцеположення та місцезнаходження.  

Простір і час є фундаментальними категоріями філософії. У праці «Ousia 

и gramme. Примечание к одному примечанию из «Sein und Zeit»» Ж. Дерріда 

дає філософське визначення поняття простору в його співвідношенні із 

поняттям природи: «Природа – це Ідея поза-собою. Простір – це таке буття-

поза-собою, це природа, оскільки вона є поза собою, тобто оскільки вона ще не 

співвідноситься з собою, не є для-себе. Простір – це абстрактна універсальність 

такого буття-поза-собою» [110, с. 63]. Диференціація простору відбувається на 

основі таких понять як точка, лінія, поверхня. Простір темпоралізується і є 

часом, автор наводить думку М. Гайдеггера, за якою, простір мислиться тільки 

як час.  

Запропонована А. Лефевром класифікація простору означена основними 

галузями людської діяльності: соціальний простір, простір в системі 

математичних координат та простір природній, чуттєвого сприйняття. Отже, 

просторовість (крім розгляду соціального простору) отримує такі основні 

напрямки досліджень:  
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- перетворення фізичного простору в соціальний. Тут просторові 

координати традиційно окреслені різними параметрами його градації – від 

соціально-географічної до соціально-культурної; 

- дослідження взаємозв’язку мови і простору; 

- сприйняття простору і принципи його відтворення. 

Одним із напрямків дослідження просторовості стає філологічна 

парадигма, яка ставить ряд питань співвідношення мови і просторових 

координат: 

- просторова система тексту (Р. Барт, Ю. Кристєва, М. Фуко); 

- мовна організація соціального простору (Р. Барт, М. Фуко); 

- сприйняття простору як філософська проблема (Ю. Кристєва, М. Фуко);  

Творення просторових конструктів відбувається в осмисленні понять 

сприйняття простору, його мовного вираження. 

Текст і простір є корельованими поняттями. Простір у тексті може бути 

декодованим і прочитаним. Причому код має прив’язку до певного часового 

відрізку, історичної епохи. Мова є загальною величиною в суспільстві, що 

притаманна різним його соціальним групам. Мовні кодифікації вироблені разом 

із просторовими параметрами. Інтерес до поняття коду виявляється через його 

комунікаційні можливості.  

На думку Р. Барта, всі коди створюються культурою, тому він уточнює 

термін культурний код, який вживає на позначення коду людського знання 

(суспільних уявлень, думок) культурою, що транслюється через книжку, освіту, 

усіма видами суспільної діяльності. Різновидами цього коду є науковий, 

риторичний (правила говоріння), метамовні висловлювання (дискурс про 

самого себе), хронологічний, соціо-історичний код. А. Лефевр вказує на 

необхідність сучасної деструкції кодів, що має стати реакцією на зміни в 

суспільстві від 1910 року, зокрема в системі соціальних комунікацій, адже 

відбулись зміни в повсякденному дискурсі, середовищі та каналах зв’язку [243, 

с. 25]. Отже, просторові орієнтири у мові можуть виконувати функції розподілу 



80 

 

соціальних значень. Це пов’язано зі змінами, яких зазнають соціальні 

інститути, що здійснюють вироблення конструктів, наприклад, література. 

Розглядаючи ситуацію з літературою, Р. Барт констатує нову соціальну 

функцію літературного слова – перетворення думки в товар. Інститут 

літератури, як соціальний інститут, виконує функцію додатковості. 

Розглядаючи твори Ж.Б. Расіна, він вказує на актуалізацію простору 

(зовнішнього і внутрішнього), функцією якого є сортування подій реальності. 

Видання літературного журналу – це соціальний акт, спроба «інституалізації 

актуальних подій і проблем» [13, с. 239]. Новітня літературна творчість постає 

як феномен соціологічний. Свідченням цього є зміна комунікаційного ланцюга 

«автор-текст-читач», коли втрачається інтерес до особи автора і, натомість, 

активно досліджується читач, адже він – «простір, в якому відбиваються всі 

цитати, з яких складається написане, текст отримує єдність не в своєму 

походженні, а в призначенні» [13, с. 391]. Відбувається переформатування 

опорних точок тексту, де читач є важливим елементом тексту, адже через нього 

він може бути актуалізований.  

В цілому простір можна окреслювати з різних наукових підходів. Так, 

простір можна розглядати з позиції філософії як буття людства та з точки зору 

математики як множинність. Тому ці підходи активно виявляються в науковому 

дискурсі. 

Простір виявляється по-різному в різних видах дискурсу, проте кожен з 

них актуалізує простір. У роботі «Археологія знання» М. Фуко досліджує 

прояви соціального простору в мові. На прикладі лікарняного простору він 

простежує систему відносин, які формуються в ньому як комунікаційний 

складник: «Відношень між лікарняним простором як місцем, де водночас 

надається медична допомога, здійснюються методологічно чисті та 

систематичні спостереження й терапевтичні заходи, почасти перевірені, 

почасти експериментальні, та всією сукупністю методів і кодів перцепції 

людського тіла – як вони визначаються патологічною анатомією; відношень 

між цариною безпосередніх спостережень та сферою вже набутої інформації; 
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відношень між роллю медика як терапевта, його роллю педагога, його роллю 

передавальної ланки в процесі розповсюдження медичних знань та його роллю 

людини, яка відповідає за охорону здоров’я в суспільному просторі» [453, 

с. 32]. Дискурсивні утворення мають свої закономірності формування. Ця 

структура є простором розташування понять. 

Ж. Дерріда у праці «Тимпан» частини книжки «Поля філософії»  ставить 

питання «Чи може текст стати полем поля?». Його пояснення базується на 

моделі подвійної структури поля (всередині й зовні): «з одного боку, зобов’язує 

враховувати в своєму полі одночасно більше чи менше того, що, як вважають 

чи пишуть про нього, тобто буяння, яке пов’язане зі структурою мети; з іншого 

боку – розгойдує саме тіло висловлювань у їх претензії на однозначну 

нерухомість або на упорядковану полісемію» [110]. Йдеться про подвійне 

розуміння, яке не створює єдиної системи. Ситуації, що складаються на межі 

просторів, необхідно, на його думку, детально класифікувати. Таким прикладом 

є поява друкарського станка, який продукує друкований текст. 

Розглядаючи поняття знаку, автор простежує його часову та просторову 

опосередкованість. Відмінності між мовою і мовленням становлять такі ефекти, 

що мають історичну зумовленість, відповідно цей інтервал є «просторуванням, 

становленням-простором часу або становленням-часом простору 

(темпоралізацією) [110, с. 36–37]. Пошуки відмінності мають шлях через 

усвідомлення фройдівської теорії, в якій відбувається поєднання цих 

відмінностей: «відмінність як відділеність відсторонення, діастема, 

просторування, і відмінність як обхід, відстрочка, запас, темпоралізація» [110, 

с. 41]. Протиставлення в певний момент постає «теоретичною фікцією», для 

прикладу Ж. Дерріда наводить протиставлення принципу задоволення та 

принципу реальності, що насправді реалізуються як обхідний шлях. Тому автор 

пропонує це розглядати як гру, в якій всі одночасно і виграють, і програють. 

Ж. Дерріда у праці «Підпис Подія Контекст» звертається до вивчення 

письма як засобу повідомлення, що розширює поле усного і жестового 

повідомлення. Автор вбачає такі характерні особливості письма: письмо є 
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метою, яка не вичерпується певним моментом; письмовий знак має силу 

розриву зі своїм контекстом; сила розриву залежить від просторування [110, 

с. 359–360]. Система просторування входить в його концепцію логоцентризму –  

ефекту письма, що виникає під впливом соціальних чинників та історичної 

зумовленості. Ефектом цієї концепції є система мовлення, усвідомлення, 

смислу, присутності, істини.   

Просторовість як універсальна система побудови моделей приваблює 

дослідників можливістю творення мовних структур, подібних до просторових. 

Ю. Кристева говорить про діалогічність дискурсу і його типологію в 

літературній творчості, що визначається на основі 

монологічності/діалогічності. Діалогічний статус слова спрямований на 

подолання лінійності й пов’язаний із продукуванням простору як 

комунікаційної функції. Подвійність у діалогічних типах дискурсу будується на 

основі поєднання двох просторів: простору мовної репрезентації і простору 

внутрішньомовного досвіду (системи і синтагми, метафори і метонімії) [223, 

с. 187]. Цей принцип, що виявився в меніппеї, також переходить у структури 

роману. Отже, будуючи комунікаційну модель у літературні творчості вона 

бере за основу ідею тексту як простору, що складається з різних підпросторів. 

Різні просторові структури мають свої системи вимірів. Традиційні 

параметри горизонтальних та вертикальних параметрів, розроблених у 

соціальному просторі П. Сорокіна, в кожному з видів дискурсу отримують 

власні розгалуження. Так, Ю. Кристєва звертається до просторових 

характеристик у системі поетичного аналізу, адже гуманітарний дискурс 

здійснює перетин мови (дійсної практики мислення) і простору (того виміру, де 

значення виникає у поєднанні відмінностей) [223, с. 166]. Просторові виміри 

тексту Ю. Кристева визначає за аналогією фізичного простору у трьох вимірах: 

суб’єкт письма, отримувач та тексти. Статус слова визначається горизонтально 

(слово в тексті належить суб’єкту і отримувачу) та вертикально (слово 

орієнтоване на сукупність інших текстів). Факт включення тексту в історію 

(суспільство) та історії в текст становить сутність поняття амбівалентності.  
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Просторові виміри у романі Ю. Кристева визначає на рівні вертикальних 

(небо-земля) та горизонтальних вимірів, а тримірність простору визначається 

такими його типами як рідний, чужий та потойбічний, визначальною рисою 

просторовості стає мотив шляху, випробувань. Ця модель простору художнього 

твору постає одним із варіантів у контексті просторових структур.  

Семіоаналіз є теорією текстового значення, що передбачає розкладання 

знака на складники задля виявлення в них простору зворотніх і комбінованих 

топосів, просторів означування [223, с. 294]. Авторка пропонує 

використовувати семіоаналіз для розгляду різних дискурсів, бо він дозволяє 

виявити текстоутворювальну вісь. Текст є породженням значення і семіоаналіз 

здатний простежити цей процес, розрізнити рівні поверхні й глибини тексту: 

генотексту (компетенція) і фенотексту (виконання). Мінімальною одиницею 

«фенотексту є означувальний комплекс, а речення – комунікаційною одиницею 

дискурсу» [223, с. 332], тому ці комплекси є структурами різного рівня.  

Просторовість розглядається під кутом зору літературознавчої парадигми. 

Літературознавча теорія хронотопу М. Бахтіна ґрунтується на розумінні часу і 

простору як смислових структур певної культури та історичної епохи: 

«Хронотоп як формально-змістова категорія (значною мірою) і образ людини в 

літературі; цей образ завжди сутнісно хронотопічний» [16, с. 17]. Автор звертає 

увагу на те, що часопросторові образи і дії мають символічне значення, тобто 

формують певні смисли. Перетин мови і простору породжує здатність слова 

бути медіатором (вербалізує культурне середовище) і регулятором (керування 

системою). Закріплення часу в просторових формах відзначає Д. Лихачов, 

розширюючи поняття хронотопу в художньому творі. Художній твір, як 

моделююча система, постає в розробках Ю. Лотмана, в яких просторові 

відношення, зокрема соціально-просторові, є засобом осмислення дійсності. 

Йдеться про національні картини світу та ідеологічний складник культури, які 

заповнюються смислами.  

Критикуючи формалізм структуралізму в літературі, брак розуміння 

глибинної сутності твору (коду), У. Еко говорить про потребу пошуку аналізу 
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твору, адже просторові координати стають лише одним з його елементів: 

«структурна критика зводить те, що було рухом (генезис) і що стане рухом 

(безкінечною можливістю прочитань), в просторову модель, тому що тільки так 

можна утримати те невисловлене, чим був художній твір (як повідомлення) в 

його становленні (джерело інформації) і в його перетворенні (тлумачення 

отримувачем)» [132, с. 362]. Перетворення місць, «присутностей» на значення 

становить ланцюг творення змістів із залученням просторових координат. 

Крім подібності структури просторовість виявляється в мові через 

лексичні позначення, а також через інші мовні форми. Мова закріплює 

просторові орієнтації, які отримують різні ідеологічні нашарування. М. Фуко 

говорить про просторування знання, яке в мові здійснюється за допомогою 

метафор. За просторовим дискурсом М. Фуко закріплює соціальну перспективу. 

Соціальні перетворення напряму пов’язані із змінами простору, які здійснює 

людина. Це також змінює комунікаційний складник суспільних відносин, про 

які він говорить у працях «Слова і речі», «Археологія знання» та інші. 

Дослідження історії простору, здійснене М. Фуко, демонструє механізми 

творення простору у тісних зв’язках зі знанням та владою, зокрема, він 

розробляє систему гетеротопій – просторових утворень, що є основами 

розуміння специфіки соціально-просторових відношень у суспільствах. 

Геротопії стають єдним із типів втілення просторовості. Простір, на 

думку М. Фуко, на відміну від часу так і не був десакралізований. Наводячи 

приклад феноменологічних досліджень Г. Башляра, філософ вказує на значну 

кількість властивостей простору, які пов’язані із уявленнями та формами 

рефлексії. Серед місцеположень виділяє два типи: утопії (нереальне, покращене 

суспільство), гетеротопії (реальні місця, фактично реалізовані утопії). 

Гетеротопологія – це спроба прочитання різних просторів, одночасно і міфічне, 

і реальне заперечення місця, де ми живемо. Визначено два види гетеротопій: 

кризові (священні або заборонені місця з обмеженням для окремих категорій 

людей)  та без географічних координат (місця, що знаходяться «ніде»). Кризові 
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гетеротопії заміщуються іншим видом – девіаційними (для індивідів, чия 

поведінка є девіантною щодо середньої норми).  

Принципи дії гетеротопії:  

- суспільство в історичному розвитку може по-різному сприяти 

функціонуванню гетеротопій (наприклад, місцеположення цвинтаря змінюється 

із центру міста в зовнішню межу міста в ХІХ ст.);  

- гетеротопія може зіставляти в одному місці декілька просторів, 

місцеположень, що не є сумісними (наприклад, тримірний простір як проекція 

на двомірному або сад як мінімальна частка світу);  

- гетеротопії пов’язані з часом, точніше розривом традиційного часу 

(серед таких гетеротопій автор називає музеї та бібліотеки як гетеротопії 

накопичення часу; часові гетеротопії, наприклад, ярмарки);  

- гетеротопії передбачають систему відкритості та замкненості (мотелі із 

їх прихистом речей, які не допускаються вільно в суспільстві);  

- виконання певної функції відповідно до іншого простору – створення 

ілюзорного простору, реального ідеального простору.  

Традиційною формою сакрального простору є міфологічна просторова 

система, розроблена в творчості Р. Барта. Міфотворчість цікавить автора 

своїми можливостями організовувати соціальний простір, тому міф він 

розглядає як комунікаційну систему, повідомлення. Це форма, яку наділяє 

змістом певна свідомість із визначеною метою комунікації, а семіологія має 

займатись вивченням міфів, що є оформленими ідеями, де міф - вторинна 

семіологічна система. Суспільство, на його думку, вважається «привілейованою 

галуззю існування міфічних значень» [13, с. 105]. Міф стає зручним засобом 

ідеологічної інверсії. 

Строкатість просторових структур визначається конкретними 

завданнями, які ставлять перед собою дослідники, тому набір відповідних 

параметрів також буде індивідуальним. Наприклад, В. Топоров, розроблюючи 

архаїчну модель світу, використовує часопросторовий континуум як єдиний 

хронотоп:  «У міфопоетичному хронотопі час згущується і стає формою 
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простору (він «спеціалізується» і ніби виводиться зовні, відкладається, 

екстенсифікується), його новим («четвертим») виміром. Простір же, навпаки 

«підпадає зараженню» внутрішньо-інтенсивними якостями часу 

(«темпоралізація» простору), втягується в його рух, стає невід’ємно вкоріненим 

у розгортанні в часі, міфі, сюжеті (тобто тексті)» [435, с.73]. По-суті, неповнота 

тривимірного простору доповнюється параметром часу, який долучається до 

просторової парадигми. Це один із варіантів побудови просторової моделі із 

використанням традиційних компонентів і якостей. Соціопросторові концепти 

міфологеми формуються у взаємозв’язках різних просторових координат, 

наприклад, центру та периферії, які мають не лише соціальне, а й сакральне 

значення. 

М. Оже розглядає людину як творця великої кількості наративів у праці 

«Форми забуття» (1998). Позиція етнолога та літератора приводить його до 

визначення структури цих наративів, що є плодом творчості, а також пам’яті та 

забуття, які на рівні інших чинників формують наративи. Велика вага 

соціальної пам’яті у формуванні наративів також заснована і на 

психоаналітичному складнику свідомості людини, яка зберігає стійкі символи. 

Наративи напряму залежать від мікрорівневих (індивідуальне, приватна сфера) 

та макрорівневих (колективне, публічна сфера) координат соціального життя 

людини. Життєві наративи трансформуються, вони впливають як на 

реципієнта, так і на наратора (та їх групи).  

Наративізація як перетворення на «оповідання» постає в системі 

взаємозв’язків міфу із подіями, які його доповнюють та індивідуалізують. Це 

відбувається за участю культу, в сучасній культурі цю місію виконують 

соціальні агенти, що мають вплив у відповідному типі поля. Наприклад, 

естрадні зірки чи політики. Формами забуття в ритуалах він називає 

«повернення» (повернення втраченого минулого), «паузу» (обмін ролями), 

«новий початок» (ініціація).  

Сприйняття простору в системі психологічного, соціального освоєння 

чужого простору розглядається в есе «Самі собі чужі» Ю. Кристевої. Вона 
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простежує творення соціальних структур суспільства в контексті просторових 

проблем сучасної Європи, оперуючи поняттям чужинця.  

К. Левін, представник гештальпсихології розробляє теорію поля в 

контексті соціальної діяльності людини («Теорія поля в соціальних науках»). 

Дослідження К. Левіна досить широко представлені в науковому дискурсі 

середини ХХ ст. і були відомі, зокрема, радянським ученим, що підтримували 

наукові зв’язки, зокрема Л. Виготський та А. Лурія [518].  

Просторові координати і математичні методи він використовує для опису 

психологічного простору, користуючись терміном годологічний простір: 

«обмежено структурований простір, тобто його частини не безкінечно 

поділяються, а складаються з певних одиниць чи галузей» [239, с. 47]. Теорія 

поля передбачає залежність від наявного в цей момент поля, незалежно від 

минулого чи майбутнього. Сукупність зв’язків є основою годологічного 

простору.  

Серед теоретичних конструктів психологічного аналізу К. Левін виділяє 

позицію (просторове відношення галузей), пересування (позиції в різні моменти 

часу), когнітивну структуру (позиції багатьох точок), силу (тенденція до 

пересування), мету (розподіл сил у просторі), конфлікт (перекривання двох 

полів), страх, надію, очікування, вину як категорії часової перспективи, влада 

(можливість наведення сил), цінності як частину поля влади. Ці концептуальні 

конструкти визначають сутність психологічного феномена.  

Поняття фазового простору походить із фізики і використовується 

автором як аналог для опису психічних процесів через його багатовимірність 

поза тривимірним фізичним простором. Отже, теорію поля К. Левін пропонує 

розглядати як метод аналізу причинових зв’язків і побудови наукових 

конструктів. У його теорії поля час об’єднаний, в ньому минуле й майбутнє є 

одночасними частинами психологічного поля, що існує в цей час. Він виділяє 

три основні позиції, що формують психологічне поле: життєвий простір, тобто 

психологічне середовище; процеси фізичного та соціального світів, що не 

впливають на життєвий простір; процеси цих світів, що здійснюють свій вплив, 
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своєрідна «межева зона» життєвого простору. Отже, поле – це людина в 

життєвому просторі [239, с. 78].  

Соціально-географічні дослідження, повʼязані із проблемами 

перетворення фізичного (географічного) простору в соціальний, урбаністики, 

антропології та ін. Просторові дослідження, що традиційно належали до 

географії, починають отримувати синтетичні відгалуження. Н. Поль в 

«Енциклопедії постмодернізму» вказує на критику традиційної географії та 

зацікавленість сучасної географії соціологією, політичною економією, 

антропологією та лінгвістикою, у зв’язку з чим змінюються уявлення про 

просторові структури. Соціальна географія здійснює ревізію просторових 

концептів і пропонує розглядати їх у контексті гуманітарного дискурсу із 

урахуванням психології, соціології, культурології, соціальних комунікацій. 

Постмодерний контекст наукових пошуків також пов’язаний із загальною 

тенденцією осмислення процесів глобалізації, а також розширенням впливів 

інформаційних систем та наслідків цих процесів. 

Думка М. Фуко про те, що сучасна епоха буде епохою простору (епоха 

одночасності, поєднання близького й далекого, протиставлення та ін.), береться 

за основу просторових вимірів людської діяльності багатьох авторів 

(Г. Башляра, Д. Гарві, А. Лефевра, Е. Соджа та ін.), котрі відкривали його як 

аналітичний інструмент у другій половині ХХ століття.  

Ф. Джеймсон, представник американської культурологічної школи та 

західного марксизму,  в праці «Постмодернізм і суспільство споживання» 

розглядає поняття постмодернізму, який, на його думку, стає «сучасною 

теорією» перетворення простору, культурного зсуву та розиву між епохами. 

Праця «Постмодернізм, або культурна логіка пізнього капіталізму» (1991) 

розкриває основи мистецтва постмодернізму. Просторову орієнтацію він 

вважає основою постмодерної дійсності: «я вважаю, принаймні, емпірично 

доведеним є те, що в нашому повсякденні, нашому психологічному досвіді, 

наших культурних мовах сьогодні домінують швидше категорії простору, ніж 

часу, як це було в період модернізму» [572, с. 23]. Якщо модернізм здійснював 
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мовну фрагментацію соціального життя, то постмодернізм взяв за основу 

модерністські стилі, що стали постмодерністськими кодами. Розвинені 

капіталістичні країни, що пройшли етап модернізму, є полем лінгвістичної та 

дискурсивної різнорідності. Поява культури симулякру знаменує просторову 

логіку впливу на минуле (історичного часу). Отже, постмодерністський простір 

– це гіперпростір (пізня мутація), що становить карту багатонаціональної та 

децентрованої мережі комунікацій, в яку потрапляють індивідуальні об’єкти 

(люди). Завданням для політичної форми постмодернізму буде розробка та 

створення глобального когнітивного картографування в соціальному та 

просторовому вимірах. Ф. Джеймісон довів необхідність картографування, яке 

мало виявити залежність простору і людини в культурі споживання та 

культурному виробництві. Його розуміння гіперпростору визначає особливості 

самоусвідомлення особистості в контексті епохи. 

Едвард В. Соджа, американський культурний географ, у праці 

«Постмодерністська географія» (1989) пропонує розгляд поняття просторовості 

в контексті марксового розуміння нерівномірного розвитку в капіталістичному 

виробництві окремих регіонів, розглядає їх хвилеподібний відбиток у структурі 

сучасного міста. Він є послідовником А. Лефевра, що стверджує думку про 

виробництво простору. Е. Соджа в контексті глобалізації та постмодерності 

відзначає запаралеленість суспільних відносин із простором, підтверджуючи їх 

двосторонню спрямованість та існування суспільно-просторової діалектики. 

Продовжує аналіз капіталістичної системи Д. Гарві, що у праці «Умови 

постмодерності» (1989) констатує періоди прискорених змін, що виявляються в 

«конвергенції часу-простору», а також «стисненні часу-простору». Дослідника 

цікавить вияв постмодернізму в суспільно-економічному розрізі. Насамперед 

він з’ясовує просторовий вектор постмодерності, вказуючи, що «особи тут 

розглядаються як цілеспрямовані агенти здійснення проектів, які тривають у 

часі через рух в просторі. Індивідуальна біографія простежується як життєві 

шляхи в просторі-часі» [566, с. 211]. Він вказує на абсолютну гегемонію 

ідеології та політики в будь-якій соціальній залежності із повним контролем 
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матеріального контексту індивідуального та соціального досвіду. 

Капіталістичну модернізацію він вбачає у швидких темпах прискорення 

економічного розвитку та соціального життя.  

Урбаністичний напрямок досліджень просторовості бере за основу місто 

як модель соціального розвитку людства. У праці «Простір, знання і влада» 

М. Фуко говорить про орієнтацію сучасного суспільства у побудові соціального 

простору за принципами міста. Він розглядає соціальні феномени, що 

виникають у ХІХ столітті у зв’язку зі змінами в суспільстві, пов’язаними із 

просторовою парадигмою: епідемії, бунти, залізниці як засоби комунікації у 

просторі, поява електрики. Винаходи в просторовому контексті пропонували 

нові форми відношень влади і простору. Важливість просторової перспективи в 

побудові суспільства М. Фуко формулює на основі досліджень архітектурного 

комплексу міст та нових технологій долання простору, тому робить висновок: 

«Простір відіграє основну роль у будь-якій формі суспільного життя; простір є 

основоположним за будь-якого здійснення влади» [454, с. 232], а архітектура є 

«вписаною в поле соціальних відношень» [454, с. 233]. Архітектура та простір 

взаємоповязані і є компонентами дослідження соціального, людських 

відношень. Архітектура, більше того, відтворює соціальні ієрархії. 

У праці «Право на місто» (2008), Д. Гарві, який досліджував особливості 

урбаністичного простору, приділив увагу забудовам у капіталістичному 

суспільстві з метою використання надлишку фінансового капіталу. 

Розглядаючи явище «османізації» (назва від прізвища Ж.Е. Османа, 

забудовника міста Парижа у ІІ половині ХІХ століття), він вказав на зміну 

масштабу мислення про міський процес та перебудови міста й навколо міського 

регіону. Зміни в архітектурному просторі пов’язані із розвитком 

капіталістичного виробництва та тих соціальних процесів, які воно створює. 

Постструктуралістські проекти географії розглянуто в системі класичної 

марксистської парадигми, які пропонує американська та європейська школи 

соціальної географії. 



91 

 

Праці М. Оже здійснили свій вплив на розвиток європейської наукової 

думки у галузі економіки, соціології, культурології, політології, літератури. Він 

публікує свої розвідки з 1969 року (до 2006), де визначає параметри 

супермодерного співіснування в контексті постмодернізму. Розглядаючи 

сутність антропології та її сучасні завдання, М. Оже в праці «Не-місця: вступ до 

антропології супермодерності» (1995) визначається із параметрами та 

елементами антропологічного підходу. Ідентифікація інакшості в антропології 

відбувається на основі аналізу соціального конструювання, а також поєднання 

індивідуального із соціальним посиланням, соціальними зв’язками. Він вказує 

на те, що «досвід суспільства знаходиться саме в часі і просторі, але досвід 

окремих особистостей також належить суспільству» [554, с. 21]. 

Індивідуальність є синтезом, виразом культури, яка розглядається як 

сукупність. Концепція культури та індивідуальність виявляють той факт, що 

контекст культури може виражати сукупність лише під певним кутом розгляду, 

адже такі соціальні процеси як заворушення, конфлікти, війни не залежать 

безпосередньо від цього чинника, а керуються індивідуальною ініціативою. 

Культура є базовим рівнем ідентичності.  

Методологія осмислення категорії інакшості полягає у сприйнятті часу, 

що для ряду інтелектуалів перестав бути принципом розрізнення через критику 

еволюційної теорії. М. Оже констатує прискорення історії, коли за короткий 

термін спостерігається надлишок подій, щільність яких загрожує позбавити їх 

усякого сенсу. Прискорення історії викликане прискоренням інформації в 

сучасному світі. Його прикметою стає надлишок. Збільшення тривалості життя 

людини приводить до переходу співіснування від трьох до чотирьох поколінь, 

що викликають зміни порядку суспільного життя. Внаслідок цього відбувається 

розширення колективу і генеалогічної та історичної пам’яті. Це характеризує 

ситуацію супермодерності: надлишку і перевищення часу. Вона є об’єктом 

сучасної антропології.  

Другим аспектом прискорення трасформацій сучасного світу є простір. 

Перевищення простору корельоване «висиханням» планети. Епоха 
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постмодерності є епохою зміни масштабів. Вивчення космічного простору, 

розвиток інформаційних технологій спричиняє викривлення інформації, її 

спотворення. Екрани планети несуть різноманітні образи (новини, реклама, 

вигадки). Як зазначає М. Оже, «цей просторовий надлишок працює як 

приманка, в якій важко визначити маніпулятора» [554, с. 32]. Ці символічні 

всесвіти представляють замкнені світи, коди, вигадані, але ефективні образи, 

космології, тому в оцінюванні культурних чинників варто спиратись на поняття 

простору.  

Супермодерний світ «спирається (серед інших речей) на організацію 

простору, й на те, який простір сучасності переповнює і релятивізує» [554, 

с. 33]. Просторовий надлишок виявляється у змінах масштабу, в поширенні 

образів, прискоренні транспортних засобів. Як зазначає М. Оже, «його 

конкретним результатом є фізичні модифікації: міські агломерації, рух 

населення і його збільшення простору, що ми називаємо «не-місця», в опозиції 

до соціологічного поняття місця, з Мосом і цілою етнологічною традицією з 

ідеєю культури локалізованою в часі і просторі» [554, с. 34]. Не-місця – це 

штучні простори, наприклад, торгівельні центри або транспортні засоби, 

приміщення тощо. 

Третьою фігурою перевищення є фігура Его, індивідуальності, що 

повертається до антропологічної думки в пошуках нових полів у всесвіті без 

територій та у світі без великих наративів. У західних суспільствах людина має 

можливість самостійно інтерпретувати інформацію, це індивідуальне 

осмислення сенсу. Соціологія викриває ілюзії, на яких ці індивідуальні підходи 

засновані, корегуючи характер виробництва смислів. Отже, ситуацію 

супермодерності характеризують три основні фігури – надлишок подій, 

просторовий надлишок, індивідуалізація посилань.  

Поняття місця трактується з точки зору етнології як організований 

простір, відділений від дикої природи. Це частина простору, якій людина 

приписує хтонічні сили, котрі оживляють географію. Це локус, де людина 

змінює географічні параметри. Отже, це поняття є обʼєктом вивчення 
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економічної, соціальної, політичної та релігійної географії. Просторове 

розшарування відображає ідентифікацію групи з її мовою ідентичності й 

фантазій. Організація простору та заснування місць всередині соціальної групи 

становить один із варіантів колективної та індивідуальної практик.  

Просторові форми відображають елементарні форми соціального 

простору. М. Оже пропонує такі: лінія, перетин ліній, точка перетину, тому 

визначаючи межі певного простору слід враховувати різноманітні переміщення 

і центри. Поняття маршруту, перетину, центру, пам’ятника (пам’ятки) можуть 

бути використані для конкретного простору, регламентації соціального 

простору із конкретними просторовими символами.  

Сприйняття місця виражене в слові, тому сучасність у мистецтві зберігає 

всі темпоральності місця: «Місце завершується через слово, через алюзійний 

обмін певних паролів між мовцями, які є співучасниками» [554, с. 77]. 

Супермодерності виробляють не-місця, а це означає простори, які не є 

антропологічними місцями, які на відміну від сучасності не інтегрують інших 

просторів: замість них перераховуються, класифікуються, переходять до 

категорії «місця пам’яті», призначені для обмеженого і специфічного 

положення. Тому місця і не-місця є полярностями, характерною особливістю 

першого є неможливість його повністю стерти, а другого – повністю 

завершити. Різниця між місцем і не-місцем походить від опозиції між місцем і 

простором.  

М. Оже говорить про дискурси, виголошені в просторі, що 

характеризують його. Слово створює образ, який здатний викликати уяву в 

реципієнта. Прикладом він наводить рекламні оголошення про проведення 

певною фірмою акції, виграшем якої має стати поїздка в екзотичне місце із 

оплатою дороги та проживання. Такий дискурс створює образ, міф. 

Простори дозвілля або спортивні простори, на його думку, можуть бути 

точками зустрічі. М. Оже – автор досліджень із антропології, тому такий 

локальний простір і соціокультурне явище як футбол може бути способом 

соціального конструювання. Подібний приклад може бути знайдений і в 
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українському соціальному просторі та ілюстрований участю українських 

футбольних фанів (ультрас) у подіях Революції Гідності, підтримка української 

революції, що здійснювалась силами представників середнього і малого 

бізнесу. 

Термін простір є більш абстрактним, ніж місце, яке відноситься до події, 

міфу, історії. Поняття місця використовується для певного часу та галузі, 

наприклад, рекламне місце в засобах масової інформації. Простір мандрівника, 

наприклад, може бути архетипом не-місця. 

Справжніми не-місцями супермодерності є автомагістраль, супермаркет, 

аеропорт тощо. Вони мають інструкції до застосування (наприклад, правила 

дорожнього руху), кодифіковані ідеограми як у звичайній мові (наприклад, 

дорожні знаки). Це створює умови руху просторів, в яких індивідууми повинні 

взаємодіяти із текстами. Це нові космології, які виробляють ефект визнання, 

адже іноземець, перебуваючи в певній країні, вільно почувається в 

супермаркеті. Не-місця є основою світу споживання. В реальному світі місця і 

простори поєднані й співіснують.  

Не-місця творять відповідний дискурс, це текст, який створено за 

законами місця, проте є штучним утворенням, а тому формує текст, що 

наслідує справжній. Соціальна комунікація в таких місцях потребує окреслення 

нових форм суспільної взаємодії. Для прикладу комунікаційних можливостей 

не-місця автор розглядає місто як соціокультурне явище. 

Отже, на думку Б. Верлена, дослідження має починатись не з розгляду 

структури, а з дії, розташування людей. Просторова система координат набуває 

сенсу, коли це розміщення є соціальним і орієнтує поведінку людини. 

Формування нових соціальних практик здійснюється за рахунок соціальних 

агентів, що діють в соціальних умовах, ігноруючи фактори інституційних 

структур, як це може бути у випадках міграційних дій або в українських 

соціальних процесах, які пов’язані із формуванням соціального явища 

Майдану.  
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Культура споживання і змінених просторових координат породжує нові 

явища соціального співжиття.  Ж. Бодріяр, французький філософ-

постмодерніст, автор теорії знаків, в роботі «Симуляції» (1983), визначає 

поняття гіперреальності як моделі реальності без наявності цієї реальності. 

Поява гіперреальності як нового типу соціального простору пов’язана із новою 

комунікаційною системою: «У цьому переході у простір, викривленість якого 

не збігається ні з викривленістю реального, ні з викривленістю істини, ера 

симуляції відкривається, відтак, через ліквідацію всіх референцій – гірше того: 

через штучне воскресіння їх у системах знаків, матеріалі ще більш в’язкому, 

ніж смисл, коли той пропонує себе всіляким системам еквівалентності, 

всіляким бінарним опозиціям, всілякій комбінаторній алгебрі» [32, с. 7]. 

Образи, що стають інструментом симуляції, сприяють медіатизації реального. 

Свої думки автор підкріплює прикладами із армії, медицини, релігії, доводячи 

деструктивний вплив образів, що заступають реальність і творять 

гіперреальність. Прикладом моделі симулякрів Ж. Бодріяр називає Діснейленд, 

що є втіленням американського способу життя, цінностей, перегрупуванням 

реальності. Він є простором регенерації уявного.  

Особливої ролі в просторі симуляцій дослідник надає телебаченню як 

виду медіуму, що «грає роль сучасного фатуму» [32, с. 45]. Медіа він розглядає 

як різновид генетичного коду. Феномен телебачення є «холодним медіумом», 

«холодною системою», «холодним монстром знищення», адже телебачення не є 

образом, на відміну від кінематографу, здатного творити міф. Цю дію 

телебачення описано так: «екран – це ви, і телебачення дивиться на вас – 

перетворює на транзистори всі ваші нейрони і прокручується як магнітна 

стрічка – стрічка, не образ» [32, с. 78]. Отже, телебачення «охолоджує й 

нейтралізує смисл і енергію подій» [32, с. 80]. У контексті теорій впливу він 

обстоює думку тотального впливу медіа (телебачення) на аудиторію. 

Гіперпростір є соціальним дискурсом, він співіснує із гіперкультурою, 

що складається з предметів споживання і є культурою поглинання. Поряд із 

масовою культурою розглядається філософія споживання, що виявляється в 
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гіпермаркеті як моделі контрольованої соціалізації: «Гіпермаркет, більше ніж 

завод і традиційні інституції капіталу, вже став моделлю для будь-якої 

прийдешньої форми контрольованої соціалізації: об’єднанням наново в 

однорідному часопросторі всіх розкиданих функцій тіла та соціального життя 

(робота, дозвілля, їжа, засоби гігієни, транспорт, засоби інформації, культура); 

вираженням усіх суперечливих потоків у термінах інтегрованих мікросхем; 

часопростором цілої операційної симуляції соціального життя, цілої структури 

зони життя та руху» [32, с. 113]. Власивості гіперпростору виявляються у 

симулятивності просторів.  

Дослідження співвідношення змісту та інформації Ж. Бордіяр розглядає в 

контексті трьох гіпотез: інформація продукує змісти, інформація не має нічого 

спільного із значенням, інформація руйнує і нейтралізує зміст. Інформація 

поглинає власні змісти і, відповідно, комунікацію і соціальне. Він зупиняється 

на обґрунтуванні останньої гіпотези через те, що інформація вичерпує свої сили 

на інсценування комунікації, а, отже, призводить до симуляції та 

гіперреальності, а також деструктуризації соціального. Отже, засоби інформації 

не є рушіями соціального, а, навпаки, «імплозії соціального в масах» [32, с. 121]. 

Неконтрольованість процесу маніпуляції характеризує подвійну стратегію 

засобів інформації симуляції та творення гіперреальності. Стратегічним опором 

системі стає «максималізація слова» та «максимальне продукування змісту».  

Рекламна діяльність стає тріумфом поверхневої форми, тому, на думку 

Ж. Бодріяра, всі форми діяльності тяжіють до реклами, її форми. Реклама і 

пропаганда походять із масової мови, породженої масовим виробництвом. 

Рекламна форма розвинулась за рахунок інших різновидів мови і вживає 

соціальне як сценарій. Вона користується дублюванням мови і є дзеркалом 

політичного світу та економіки.  

Репродукування, клонування є реаліями світу симуляцій і впровадженням 

серійного поділу. Технічний розвиток призводить людину до залежності від 

технологій. Їх характер окреслює Ж. Бодріяр: «Протези індустріальної епохи 

ще зовнішні, екзотехнічні, ті ж, які ми знаємо, розгалузилися та 
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інтеріоризувалися: езотехнічні. Ми з вами живемо в епоху м’яких технологій, 

генетичного і ментального програмування» [32, с. 148]. Езотехнічні технології є 

«точкою неповернення» в процесі симуляції.  

Наступним образом симуляції постає голограма, що продукується у 

просторі завдяки телевізійним ефектам і є ілюзією та тріумфом медіуму. Цей 

тривимірний симулякр характеризує сучасне суспільство: «Соціальне, 

соціальна фантасмагорія сама вже не більше, ніж спеціальний ефект, 

отриманий в умовах вакууму з конвергентних пучків причетності, 

змодельованих як примарний образ колективного щастя» [32, с. 156]. 

Довершеність симулякрів мистецьких символів, соціальних моделей 

відбувається завдяки додаванню вимірів. Тривимірний простір голограми за 

своєю суттю залишається двовимірним у гонитві за реалістичною ілюзією. Це 

підтверджує ідею про те, що гіперреальне не набуває значення відтворення 

(істини), а є лише симуляцією.  

Констатовані М. Маклюєном, К. Марксом технології як продовження тіла 

людини, машини і мови як медіума-посередника між людиною і природою 

знаходять свій вияв у літературі. Для розуміння симуляції в літературі, що 

представлена певними жанрами, такими як наукова фантастика, дослідник 

пропонує свою систему симулякрів: природні, виробничі, симулякри симуляції 

(засновані на інформації, моделі, кібернетичній грі).  

У праці «Символічний обмін і смерть» він розглядає три основні 

теоретичні концепції суспільного розвитку: психоаналіз З. Фройда, марксизм, 

лінвгістичний структуралізм Ф. Соссюра. Їх принцип опису функціонування 

заснований на оберненості часу в циклічність. Принцип реальності замінює 

принцип симуляції, а підміни породжують симулякри, що ілюструє перехідний 

етап до загальної маніпуляції. Всі три названі концепції пропонують моделі 

симуляції, свої системи коду. Структурна революція, яку відзначає автор, 

стосується закону цінності й презентує історично-суспільну мутацію.  

Система симуляцій, які породжують мас-медіа, здатна викликати зміни в 

психологічному просторі. Простежуючи виникнення неврозу на основі 
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вироблених інстинктів, Ж. Лакан наводить відомий експеримент 

Ж. Массермана із собакою: дзвінок, поява миски з м’ясом, невроз викликаний 

підміною – появою миски з яблуком. Так само на психіку людини буде діяти 

поява патогенного тексту, коли людина хоче отримати інформацію, що має 

принести задоволення від поінформованості, або спостереження за певним 

об’єктом, натомість медіапродукт може призвести до неврозу.  

У Р. Барта на позначення структури суспільства з’являється образ 

машини, який розвивають представники шизоаналізу. Машинами він вбачає всі 

офіційні інститути мови (школа, спорт, реклама, масова культура, пісенна 

продукція, засоби інформації), які безупину відтворюють одну й ту ж 

структуру, тому стереотипи – це феномен політичний, «саме втілення ідеології» 

[13, с. 494]. Ця метафора людського суспільства як технічного пристрою, 

машини стає основою постмодерного світовідчуття та «постмодерного 

повороту», який також актуалізує просторову проблематику, створюючи місткі 

соціально-просторові образи. 

Праця Ф. Гваттарі та Ж. Делеза «Анти-Едип» розкриває поняття машин 

бажання, засновуючись на критиці психоаналізу та капіталізму як форми 

виробництва. Виробництво бажання є суспільним виробництвом, а фантазми 

постають вторинним вираженням машин бажання. За своєю природою машини 

бажання тотожні технічним машинам, вони виробляють бажання. Фантазми є 

явищем груповим, котрі, на думку авторів, не бувають індивідуальними. Існує 

два види фантазмів, які автори визначають так: «може статись, що в груповому 

фантазмі лібідо буде інвестувати соціальне поле, включаючи і його найбільш 

репресивні форми; або, навпаки, воно може діяти шляхом контр-інвестування, 

підключаючи до суспільного поля революційне бажання» [101, с. 54]. Отже, це 

фантазми, що підтримують владу і виявляють до неї прихильність через 

неповноту знання або ілюзію мас, виявляють стадне бажання, як це було в 

націонал-патріотичному русі в Німеччині часів Гітлера, і це ж можна 

спостерігати на прикладі сучасної Росії. Інші фантазми спричиняють зворотні 

процеси, прикладом яких наведено соціалістичні утопії ХІХ століття. Кожна 
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машина має свій певний зріз, код. Психоаналіз здійснює виробництво людини 

для ідеології, для культури – цю думку обґрунтовують автори на основі аналізу 

комплексу Едипа, вважаючи його основою буржуазного суспільства, 

заснованого на сімейності (тріада батько-мати-я), і пропонують альтернативу 

йому у вигляді шизоаналізу. 

У контексті єдності бажань і виробництва земля є первинною константою 

в первісному суспільстві, об’єктом праці та цілісною сутністю, це дає 

можливість авторам зробити висновок, що земля також постає як машина 

бажання: «територіальна машина – це перша форма соціуму, машина 

первісного запису, «мегамашина», яка вкриває суспільне поле» [101, с. 221–

222]. Деталями соціальних машин є люди, тому такі машини формують 

пам’ять, без якої неможлива взаємодія людини і машини. Ця мегамашина вже 

кодує потоки виробництва. Ф. Гваттарі та Ж. Делез, які використовують 

поняття територіальності, мають на увазі не географічну, а родову 

територіальність, а, отже, соціальну. 

Письмо визначено як детериторизований потік деспотичного 

означувальника, де означувальник – «сам детериторизований знак. Знак, що 

став буквою» [101, с. 326]. Так народжується «бажання бажання деспота», 

означувальника імперського походження. Письмо потрактовується як подвійна 

позиція завоювання і рабства.  

Визначаючи причини психологічних проблем людини, Ф. Гваттарі та 

Ж. Делез звертають увагу на те, що «будь-яка маячня є найперше 

інвестуванням суспільного, економічного, політичного, культурного, расового і 

расистського, педагогічного, релігійного поля» [101, с. 432–433]. Тому 

простежуючи психічні процеси, на їх думку, варто враховувати колективне 

несвідоме, яке є соціально зумовленим. 

Окреслення несвідомого відбувається із залученням поняття соціального 

поля: «його кодування або його аксіоматика від початку визначають у ньому 

комунікацію несвідомого» [101, с. 435–436]. Несвідоме є принципом – це 

«спільнота суспільного поля як об’єкт інвестування бажання» [101, с. 436]. 
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Отже, тут стверджується принцип колективного інвестування, а, отже, 

колективного поля. Тому генетичний код може бути порівняний із соціальним 

кодом. 

Окреслення просторових параметрів соціальної комунікації як системи 

спілкування, створеної у штучних умовах, дозволяє говорити про різновид 

соціального простору – медіапростору як простору інформаційної взаємодії.   

 

 

Висновки до розділу 1 

 

 

Аналіз наукової літератури щодо сприйняття простору та формування 

просторовості як основи комунікації продемонстрував вплив соціального 

простору на творення конструктів. Різні види соціального простору є основою 

творення координат впливу на соціальну комунікацію і ця система залежностей 

представлена в науковому дискурсі. 

Огляд гуманітарних досліджень соціального простору трьох останніх 

десятиліть виявив дві основні тенденції: поняття соціального простору активно 

розвивається як самостійний соціологічний термін. В цілому науковий дискурс 

соціального простору як моделі комунікації можна класифікувати за двома 

принципами:  

1. За геополітичними параметрами: пострадянський науковий простір, в 

тому числі, українські дослідження, та західноєвропейські дослідження. 

2. За науковими напрямками: соціологія, політологія, економіка, 

філологія та ін. 

Формування методології дослідження соціального простору тривало 

близько століття. Початок осмислення цього явища був зумовлений змінами в 

соціальній структурі кінця ХХ – початку ХХ ст. Сам термін пропонує 

П. Сорокін як систему аналізу соціальних ієрархій та соціальної стратифікації, 
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згодом П. Бурдьє доопрацьовує його і пропонує концепцію соціального 

простору як моделі комунікації із системами полів як автономних утворень та 

участю соціальних агентів у формуванні цих полів, перерозподілу різних видів 

капіталу, в тому числі символічного, формуванні габітусу як принципу 

класифікацій агентів.  

Ми виділили ряд моделей соціального простору, які було сформовано у 

зазначений період: 

- модель «великого міста» Г. Зіммеля; 

- модель соціального світу І. Дюркгейма; 

- стратифікація соціального простору П. Сорокіна; 

- модель соцієтального суспільства Т. Парсонса; 

- життєсвіт А. Шюца; 

- соціальний простір і соціальний час К. Леві-Строса; 

- модель соціального простору А. Лефевра (просторова практика, 

репрезентація і репрезентативна практика); 

- місто як втілення простору М. Оже; 

- соціальний простір як простір рухів інформації В. Верлена; 

- модель соціального простору П. Бурдьє. 

У розділі сорульовано дефініцію соціального простору, котра в онову 

тлуачення бере відтвореність простору в людській свідомості, множинність 

підпросторів і складну структуру, а також механізми формування конструктів. 

Структури соціального простору відбирають, створюють і поширюють 

уявлення про світ, регламентують соціальні відносини. Соціальний простір 

зазнає структуруючого впливу під час соціальної практики соціальних груп і 

агентів, що ведуть боротьбу за творення панівних конструктів бачення світу. 

Дослідження останнього десятиліття демонструють активізацію як 

конструкту соціального простору, так і поняття просторовості, яке формується 

в гуманітарному науковому дискурсі. 
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Просторовість є універсальною формою структурування світу та уявлень 

про світ, тому в науковому дискурсі кристалізується думка про те, що ХХ 

століття є епохою простору (М. Фуко).  

Просторові конструкти реалізуються в кодах, текстах, знаках, міфах, мові, 

стереотипах. Зроблений аналіз дозволяє його класифікувати на такі одиниці 

просторовості: 

- хронотоп (структура культури); 

- геротропії (девіаційні та подібні їм місця); 

- місця, місця пам’яті, не-місця М. Оже (категорії світу споживання); 

- гіперреальність 

- простір симуляції.  

Отже, соціальний простір є ефективною комунікаційною моделлю, що 

сприяє пізнанню соціальних комунікацій, пропонує шляхи розгляду механізмів 

творення конструктів як елементів відображеного в людській діьяності 

простору.  
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Розділ 2 ФОРМУВАННЯ КОНСТРУКТІВ У МЕДІАПРОСТОРІ 

 

 

2.1. Інтелектуальні гуманітарні проєкти і медіаповорот 

 

 

Медіапростір як вид соціального простору використовує систему 

комунікаційних технологій, спрямованих на поліпшення взаємодії мас-медіа та 

аудиторії. Він постає в контексті інших видів соціального простору як 

політичний, культурний, економічний та інші. Мас-медіа є інструментом 

масової комунікації. Вона обмежується просторовими характеристиками 

самого медіапростору як системи, що має певний набір комунікаційних 

впливів. Залежність комунікації від медіапростору та інтенсивність цієї 

залежності простежується в етапах зміни соціальнопросторових координат у  

суспільстві. 

Для з’ясування системи змін у структурах медіапростору окреслюємо 

хвилі підвищення інтересу до проблем медіапростору в науковому дискурсі і ті 

виклики, які постають перед мас-медіа як ретрансляторами соціального 

досвіду.  

Гуманітарний дискурс має певні закономірності розвитку, зокрема, це 

стосується інтенсивності розвитку певних гуманітарних проектів, які з часом 

сприяють науковому прориву у певних галузях. Вони зі свого боку спонукають 

пошуки в інших наукових напрямках, а то й створюють ґрунт для появи нових. 

Науковий дискурс оперує поняттям інтелектуальних «поворотів», що 

актуалізують певні наукові галузі знань, окремі поняття тощо, демонструють 

зміни у способах осмислення буття, формування інтелектуального запиту та 

інтелектуальної моди. М. Каріган відзначає існування 47 поворотів у рамках 

соціальних, гуманітарних наук, котрі, на його думку, розпочинаються із 

лінгвістичного та культурного поворотів [532]. В останньому десятку поворотів 
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він фіксує комунікаційний та глобалістичний повороти. Популярність цієї теми 

в медіакультурі засвідчує композиція американської групи «The byrds» «Turn! 

Turn! Turn!» (1964).  

Медіаповорот варто розглядати в контексті тих парадигмальних зрушень, 

які актуалізують окремі наукові проблеми. Медіа завжди залишаються обʼєктом 

уваги цих поворотів і соціальні повороти опрацьовують значну кількість 

проблем, пов’язаних із формуванням медіапростору, а також питань 

взаємовпливів медіа та соціального простору. Отже, власне медіаповороту 

передує ряд інтелектуальних проектів.  

За свідченням І. Інішева, моду на означення парадигмальних змін 

«поворотами» у відповідних словосполученнях вводить Р. Рорті. Лінгвістичний 

поворот став одним із наймасштабніших, проте науковець звертає увагу на 

проблему, що тісно пов’язана із ним, але детермінована іншими типами 

гуманітарного знання, тому цей «поворот» він схильний називати «іконічним», 

що визначає смислову автономію образу [175].  

«Іконічний поворот» співіснує із рядом термінологічних позначень 

близьких явищ, які іноді розглядаються як синонімічні, проте мають свої 

відмінності: iconic turn, pictorial turn, imagic turn, visual turn [175, с.187]. 

«Іконічний поворот» актуалізує проблему внутрішньої структури образу та 

його зв’язку із матеріальним носієм. Інші повороти розглядають образ як 

інструмент політичної репрезентації, як елемент візуальної культури західного 

суспільства.  

Лінгвістичний та культурний повороти розглядають як єдиний поворот, 

що сприяє формуванню структуралістської концепції, а наступний культурний 

поворот актуалізує постструктуралізм, основну відмінність якого визначає 

Т. Війк як трасформацію основої ідеї – «від структур універсальних і 

позачасових вона перейшла до структур історичних і культурно-визначених» 

[64]. Лінгвістичний і культурний повороти стимулюють гуманітарний дискурс 

до перегляду наукової парадигми і дають поштовх для проведення наукової 

ревізії.  
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Початок ХХІ століття ознаменований новим поворотом, який отримав 

різні назви – медіальний, прагматичний, культурно-орієнтований, в якому 

перегляду набувають тенденції лінгвістичного підходу до комунікації та 

когнітивних структур. Поняття медіальності як ознаки повороту уточнює 

В. Чернявська, вказуючи на основні його значення: 

- наявність технічного носія інформації;  

- як форми, способу передачі інформації, каналу комунікації;  

- як комунікаційного коду [481, с. 122–123]. Ці два розуміння 

медіальності (каналу і коду) є взаємозумовленими із ментальними феноменами.  

Повороти мають хвилеподібну структуру, адже кожен новий науковий 

виток виносить на поверхню ті проблеми, що були виявлені протягом певного 

часу, але не були вирішеними через відсутність методик аналізу або 

недостатності методологічного апарату окремої наукової галузі. 

Поворот є напрямком у теоретичних дослідженнях, що пропонує нову 

теоретичну парадигму та осмислення нових соціальних феноменів, а також 

переосмислення традиційного наукового знання, вироблення нових 

методологічних принципів та сприяє самоінтерпретації суспільства і 

вироблення принципово нових якостей суспільного дискурсу. Він диференціює 

предметне поле гуманітарних наук. Д. Бахманн-Медик простежує напрямки 

культурних поворотів, що відбулись слідом за антропологічним та виробили 

новий категоріальний апарат:  

- інтерпретативний (пропонує розглядати культуру як текст),  

- перформативний (дослідження ролі перформативності в культурі та 

політиці, досліди соціальних трансформацій),  

- постколоніальний (відношення влади і культурного поля),  

- перекладацький (переклад як аналітична категорія і характеристика 

соціальної дії) [15]. Водночас, на його думку, просторовий переворот 

здійснюючи перегляд понять просторовості, сприяє новому погляду на 

систематику культур.  
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Тенденцією медійно орієнтованого суспільства є осмислення 

глобалізаційних символів як продуктів міжкультурної взаємодії. Простір як 

нова категорія опановує науковий дискурс і здійснює перетворення в 

самоідентичності соціумів, формуванні множинності дискурсів.  

Здійснюючи аналіз німецькомовного наукового дискурсу, Ю. Лоссау 

підкреслює підвищення інтересу до зв’язку географічних даних і 

соціокультурних феноменів у контексті просторового повороту. Просторові 

умови впливають на суспільні зв’язки, вони можуть бути враховані або 

відкинуті. На підтвердження цієї думки Ю. Лоссау цитує М. Шрьоєра: 

«Комунікаційна структура соціального простору не обовʼязково, але все ж 

може здійснювати цілком конкретний фізичний, просторовий субстрат, і цей 

матеріальний простір здійснює цілком конкретний вплив» [254]. Отже, 

просторові відношення, що вибудовуються суспільством, здійснюють 

структурування самого суспільства і відношення в суспільстві отримують 

просторову класифікацію або певний відбір. 

Теорія соціального простору час від часу відчуває соціально-просторові 

повороти в суспільстві, котрі супроводжуються, за свідченням Б. Джессона та 

ін., короткими інтелектуальними циклами, в яких з’являються ключові поняття 

соціальної просторовості. Так, за останні тридцять років відбулось кілька 

важливих просторових переворотів, зокрема, відбулася розробка чотирьох 

соціальнопросторових термінів: територія, місце, масштаб, мережа (розроблено 

авторами П. Дікен та ін., 2001; А. Паасі, 2004; Е. Шепард 2002, на них 

посилаються Б. Джессоп та ін. [574]). Наприклад, як зазначає Б. Джессоп, 

територія може бути вивчена в трьох аспектах: сама по собі як продукт 

обмежвальних стратегій; як принцип структурування, що впливає на інші поля 

соціопросторових відносин (читання матриці по горизонталі, отже: територія 

місця, територія масштабу; територія мережі); як структурованого поля, 

виробленого в певних рамках через вплив інших соціопросторових принципів 

структурування за територіальною динамікою [574, с. 396]. Наукові рефлексії, 

що дозволили здійснити ці розробки, були викликані потребою розшифрування 
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таких перетворень соціального простору як інтенсифікація глобалізації, криза 

Північноатлантичного фордизму, урбанізація, соціальне відтворення і 

соціально-політична боротьба. Соціально-просторові повороти приводять до 

концентрації уваги на різних типах соціоцентричності: місце-центризм (place-

centrism), масштаб-центризм (scale-centrism), мережа-центризм (network-

centrism) [574, с. 391]. Поява неологізмів, які покликані вербалізувати новітні 

соціальні феномени, свідчить про розширення соціально-просторової 

проблематики: глокалізації, неомедієвалізм, територіальні мережі, 

масштабування місця, віртуальні регіони, мережеві держави, багаторівневе 

управління, глобальні ієрархії міста, мережеві глокальні анклави та ін. 

Просторовий поворот, констатований М. Кастельсом, виявляється у 

тому, що в мережевому суспільстві простір організує час. Інформаційно-

технологічна парадигма і соціальні процеси трансформують простір і час. 

Просторове структурування соціальної практики виявляється в двох основних 

напрямках: простір потоків (просторова логіка), простір місць (просторова 

організація досвіду). М. Кастельс констатує феномен глобального міста і 

активний розвиток урбаністики. Базою розвитку міст є інформація як один із 

факторів. Інформаційні технології і соціальні зміни впливають на місто і 

простір, і ці два напрямки є взаємозалежними: трансформація міського 

планування, поява нового роду простору – простору потоків. Серед нових 

міських топосів – мегаполіси із «глобальною включеністю» (в глобальні 

мережі) та локальною виключеністю (місцевих популяцій).  

У період 1970–1980-х рр. було представлено бачення соціальних 

ландшафтів із залученням соціально-просторових метафор, зокрема, 

«абстрактний простір», «символічне місце». Спостереження за капіталістичним 

розвитком збагатилися знахідками в осягненні тем влада й простір, медіа і 

простір та ін. Як вказує Дж. Гулді, соціальні і гуманітарні науки звертають 

увагу на міську історію, екологічні дослідження, а також поновлюють «інтерес 

до мікрокосму побуту і макрокосмосу глобальних потоків. Ці просторові 

імпульси отримують глибокий інтерес з припливом цифрових технологій» 
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[559]. Він також констатує потребу повторного розгляду просторової 

проблематики в окремих галузях, зокрема із збільшенням потоків інформації.  

Просторовий поворот (як активне засвоєння геопросторових технологій 

та технологій обробки просторово пов’язаної інформації, використання 

польових досліджень та моделювання в різних галузях науки – космічної, 

медичної,  інформаційних технологій, екології, інформатики, статистики, 

медицини, соціальних, політології та ін.), на думку М. Гудчайлда і Д. Товарда, 

здатний принести нові наукові плоди, і потребує свіжого погляду на 

застосування просторового аналізу. В цьому, вважають автори, полягає 

просторовий поворот у науковому дискурсі, а також формується просторове 

мислення.  

Просторове мислення відзначається залежністю від комунікаційних 

систем та соціальних практик. Антропологи аналізують просторові домінанти 

первісного суспільства, що презентує простір як комплекс міфологізованих 

ландшафтів (образи лісу, дому, гір тощо), протиставні світоглядні орієнтації 

(простір свій – чужий; потойбіччя – світ живих істот), які відбивають соціальну 

ієрархію та комунікаційну структуру. Зміни в суспільстві мають комплексний 

характер.  

Зростання ролі медіа у суспільстві сприяє їх швидкому технічному 

розвитку, вдосконаленню різноманітних функцій. Авторами відзначається 

також зв’язок проблем просторовості із розвитком медіа: «інформація все 

частіше розглядається через географічні фільтри, яка в широкому сенсі є 

доступною для населення в цілому, і яка формується і поширюється за 

допомогою цифрових засобів масової інформації» [555]. Вони звертають увагу 

на роботу численних інформаційних співтовариств та інтернету як сховища для 

пошуку потенційних джерел даних, що надають також нові можливості, 

наприклад, геопосилання (дані періоду 2007-2008 років).  

Центр просторових досліджень (Університет Каліфорнії, Санта-Барбара) 

створив сайт просторового вивчення (http://www.teachspatial.org). М. Гудчайлд і 

Д. Товард брали участь у розробці сайту та в окресленні основних онтологічних 
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просторових уявлень, повʼязуючи кожен запис із первісним джерелом 

(задокументували 186 таких понять) [590]. Поняття проторовості важливі для 

формування критичного мислення. Воно є основою для аналізу даних та 

моделювання під час використання просторових технологій і вимагає 

глибокого розуміння просторових понять масштабу, точності, проекції, етики 

та ін., також інтегруючим елементом є спільна мова та концепти. Отже, 

комунікаційний складник соціального простору закладена в самому процесі 

соціальної взаємодії різних агентів, а успішність комунікаційного процесу буде 

залежати від спільності габітусу, світоглядних концептів та бачення 

соціального світу.  

Соціально-просторовий поворот у пострадянському соціологічному 

дискурсі був констатований як новий етап у розвитку суспільства і осмислення 

просторових констант (Д. Замятін, І. Кононов, Т. Макогон, О. Филиппов та ін.). 

Так, І. Кононов вбачає актуалізацію просторових аспектів буття людини із 

такими поняттями як глобалізація та регіоналізація, а також пропонує звернути 

увагу на ідею стійкого розвитку, суттю якої є «відмова від просторової 

експансії як основного способу вирішення багатьох проблем, що виникають у 

системі «природа-суспільство» [213, с.58]. Глобалізація здатна об’єднати людей 

в єдиний соціальний організм, водночас це призводить до проблем соціальної 

ексклюзії.  

Топологія, що відкриває можливості інтеркультурного розуміння 

соціальних процесів, на думку Т. Макогон, яка констатує просторовий поворот 

як необхідність під час досліджень людини чи суспільства звертатись до питань 

поля, простору, топології місця, здійснює міждисциплінарний діалог із теорії 

простору і поля, котрі існують зараз або існували в минулому [267].  

Зв’язок теорії і методології підкреслює М. Штомка, констатуючи зміну 

об’єкту соціології внаслідок нового повороту в науці, зокрема, повернення до 

методів спостереження. Він здійснює класифікацію методологічних поворотів: 

«перша соціологія» – соціальних цілісностей (організмів, систем) О. Конта, 

К. Маркса; «друга соціологія» – соціальних «атомів» (поведінка, дії) та 
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«субатомних частин» (змісти, надписи, тексти) М. Вебера, К. Леві-Строса та ін.; 

«третя соціологія» – соціальних подій [541, с.4]. Останнє поняття становить 

феномен єдності агентних впливів діючих індивідів і структурного 

(ситуаційного) контексту. Людське життя відповідно не є ані повністю 

детермінованим, ані повністю вільним. Автор пропонує концепт «соціального 

становлення» – самоперетворення суспільства завдяки соціальній агентності, 

що діє за заданою обмеженнями і стимулами фазою соціального процесу. 

«Третя соціологія» активно досліджує повсякденне життя, одним з напрямків 

якої стає візуальна соціологія, що використовує фото соціальних ситуацій та їх 

інтерпретацію. Джерелом фотоматеріалів є і мас-медіа (фотожурналістика, 

реклама та ін.).  

Просторовий поворот у російських дослідженнях останніх років, як 

сформулювала С. Лопатіна за підсумками лекції Санна Турома, старшого 

наукового співробітника Олександрівського інституту Гельсінського 

університету, виявляється у критиці натуралізації та універсалізації наративу 

(есенціалізм), а також осмисленні явищ з точки зору переміщення від центру до 

периферії, від столиць до кордонів, від структури до контексту, від суверенних 

національних урядів до транснаціональних мереж і потоків [580]. Основною 

доктриною, якій симпатизує Росія останнім часом, є євразійство, що поєднує 

імперію і простір, в якому вона бачиться як цивілізація, лідер колонізованих 

народів, побудована на системі надетнічного.  

Просторовий поворот тісно пов’язаний із культурним поворотом та 

комунікаційним, які активно обговорюються в постмодерному науковому 

дискурсі, розширюють дослідницьку парадигму, вводячи інтелектуальну моду 

на дослідження соціальної комунікації.  

Це глибокі зміни в науковому дискурсі, теоретичні розробки якого є 

характерними для європейських та американських досліджень, а для 

пострадянського простору можна констатувати окремі уявлення про період 

епохальних змін, що було пов’язано із потребою осмислення великого масиву 

наукових знань, які були довгий час недоступними для обговорення і 
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врахування у власних дослідженнях. Водночас окремі ідеї, що перебували у 

світовому інтелектуальному русі, також резонували у працях українських 

вчених, зокрема, елементи соціальнокомунікаційного підходу до розгляду 

лінгвістичних феноменів В. Різуна, створення Інституту медіаекології 

Львіського національного університету імені Івана Франка (1999) 

Б. Потятиником та ін. 

Мас-медіа як виробники інформації та її інтерпретатори, творці образів 

демонструють здобутки теоретичного ґрунту взаємовпливів культури, соціуму і 

медіа. Міждисциплінарний обмін стає актуальним у науковому дискурсі 1980-х 

років, однак українська наука була позбавлена можливості брати участь в 

обговореннях, адже соціальна і політична ситуація не сприяли розробкам в 

галузі соціальних комунікацій, а інтелектуальна мода диктувалась радянськими 

вченими, що дотримувались ідеологічних рамок. Початок 1990-х відкриває нові 

можливості й вимагає від українського наукового дискурсу очищення 

термінологічної парадигми від відверто ідеологічних застарілих, чи таких, що 

не відповідають вимогам часу, понять. Розпочалась активна робота наукових 

журналістських центрів (Інституту журналістики Київського національного 

інституту імені Тараса Шевченка, Києво-Могилянської академії, науковців 

Києва, Львова, Харкова, Ужгорода, Одеси, Черкас та багатьох інших) із 

розширення міждисциплінарних зв’язків, залучення нових інтепретаційних 

досліджень та наукових підходів. Відзначимо, що сучасний етап 

продемонстрував вичерпаність лінгвістичного та культурологічного підходів до 

розгляду феномену медіа, тому соціально-просторова парадигма має надати 

шлях розгляду медіафеноменів та проблем медіа.  

Увага до соціальнокомунікаційного підходу в українській науці була 

зумовлена вимогами часу і відреагувала відкриттям відповідного напряму 

соціальних комунікацій постановою Кабінету Міністрів України від 13 грудня 

2006 року за №1718 «Про доповнення переліку галузей науки, з яких може бути 

присуджений науковий ступінь» і наказом Вищої атестаційної комісії України 

від 14 грудня 2007 року за № 67 «Про внесення змін і доповнень до Переліку 
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спеціальностей, за якими проводились захисти дисертацій на здобуття наукових 

ступенів кандидата наук і доктора наук, присудження наукових ступенів і 

присвоєння вчених звань» (втрата чинності – 24 листопада 2011). Передумови 

виникнення поняття, пояснення поняття та розуміння масової комунікації 

пропонує В. Різун («Соціальнокомунікаційний підхід у науці та галузі 

соціальної інженерії (фрагмент статті)»).  

Просторовий поворот у міждисциплінарному науковому дискурсі 

пов’язаний із актуалізацією питань просторовості: урбаністики, 

переосмислення поняття межі, місця, моделей світу, просторових та соціальних 

структур, розуміння реальності (в тому числі віртуальної) та ін., що потребують 

залучення різних типів знань: географії, соціології, політології, антропології, 

комунікативістики, лінгвістики, психології, історії та ін. Соціально-

просторовий поворот передбачає розгляд соціальних моделей суспільства, 

проблеми структурування соціального простору, розгляд соціального простору 

як простору формування змістів. У комунікаційному вимірі соціальний простір 

мас-медіа покликаний продемонструвати можливості структурування 

соціального простору через медіа.  

Пропагандистські комунікаційні структури здійснюють трансформації 

реальності, посилюють символічність світу, роблять картину світу зручною для 

сприйняття і споживання, а різноманітні викривлення часто мають 

компенсаторну функцію, адже викривлюють бачення світу так, щоб він 

здавався зручним, тобто маскують недоліки і негаразди суспільства їх 

ігноруванням і перенесенням уваги на інші речі. Медіа є інструментом 

пропаганди і досить дієвим, про що свідчать приклади тоталітарного 

сталінського режиму, гітлерівської Німеччини, сучасної РФ. Це приклади 

структурування соціального простору, нав’язування легітимного бачення світу 

через просування штучної інформації, тобто такої, що не відображає соціальних 

процесів або викривлює їх. Це, як правило, провокаційні матеріали із 

використанням різних PR-технологій, що мають на меті формування суспільної 

думки, певних оцінок явищ (дискредитація), переключення уваги із нагальних 
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потреб до інших засобів утримання влади та впливу на аудиторію мас-медіа. 

Різноманітні когнітивні сценарії є перспективним напрямком досліджень в 

когнітивній лінгвістиці та міждисциплінарному дискурсі (наприклад, 

В. Маслова [279], Н. Болдирєв [34] та ін.).  

Соціально-просторовий поворот відзначається формуванням і 

поширенням метафоризації просторових феноменів і соціопросторової 

парадигми. Поворот пов’язаний із змістовими трансформаціями 

термінологічної системи. Поява нових явищ і феноменів зі зміною в соціальних 

структурах висуває на перший план використання наявних термінів або 

загальних понять із новими значеннями, що виводять за межі відомих понять. 

Цим зумовлена поява метафор соціального простору.  

Соціальнопросторовий поворот демонструє плюралізм наукового 

дискурсу. Як зазначає Б. Потятиник, «плюралізм і релятивізм можна розглядати 

як істотний елемент філософської бази сучасної комунікації» [349, с. 148]. Як 

наслідок відбувається розмивання термінологічних координат і вільне 

вживання терміносистеми. Водночас плюралізм і релятивізм як філософська 

основа дають можливість парадоксально поєднувати ідеї та оцінювати 

феномени, здійснювати перегляд сталих наукових комплексів.  

Основна функція повороту – актуалізація певних аспектів у 

дослідженнях, що викликають сумніви і живлять науковий дискурс. Тож вони 

покликані розширювати горизонти і межі діючих концепцій. Соціально-

просторовий поворот осмислює соціальний простір і його комунікаційні 

характеристики, особливості поширення уявлень про світ та динаміку 

інформаційних потоків. 

Нова парадигма знання про соціальний простір має власну модель 

постановки проблем та методологій дослідження.  

Просторовий поворот, на думку М. Ювана, словенського дослідника, 

просторові уявлення та географічний підхід змінюють рамки історизму. 

Використання в гуманітарній парадигмі поняття «просторового повороту» 

може використовуватись «як критична інтерпретація, як стратегії виживання 
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постмодерністської риторики, що охоплюють соціальні та гуманітарні науки, як 

їх відповідь на пізній капіталістичний меркантилізм знань» [611]. Гуманітарні 

науки вимагають нових інтелектуальних продуктів, обираючи для їх появи 

дискурс із послідовними «поворотами» від мовного до історичного та 

естетичного. Це спроба застосування надійних об’єктивних наукових 

платформ, тому географія пропонує своє «просторове виправлення», що може 

бути корисним для економіки, демографічної політики, міського планування та 

подібних напрямків. Для гуманітарних наук поняття імпортовані із географії, 

можуть постачати платформу для отримання міцних знань, адже географія є 

мостом між природою і культурою, а також служить для усіх напрямків, котрі 

цікавляться цифровими технологіями відображення, просторовим уявленням, 

глобальним позиціонуванням.  

Історичний поворот тісно пов’язаний із літературою, котра бере участь у 

суспільній формації, виробництві й концептуалізації геопросторів, а також 

відображає взаємозв’язок території, культурних просторів і 

мультикультуризму. М. Юван, який досліджував літературний дискурс 

Словенії, зазначає, що просторові чинники відіграють важливу роль у двох 

напрямках: освіта і розширення соціальнопросторової мережі літературних 

акторів, медіа (ці мережі були організовані навколо більш важливих міських 

центрів, які, як культурна столиця, поступово зростають); літературні твори, що 

відносяться до місць, які є національними місцями Словенії, створення завдяки 

медіа ідеї єдиної національної території [611]. Цей досвід відтворення місць 

пам’яті є важливим для українського суспільства. П. Нора («Проблематика 

місць пам’яті») говорить про місця пам’яті, що виникають у зв’язку із 

прискоренням історії в контексті феноменів глобалізації, демократизації, 

соціальної нівеляції, медіатизації. Соціальними феноменами сучасності стають 

пам’ять-архів, пам’ять-обов’язок, пам’ять-дистанція. На думку П. Нора, пам’ять 

є телевізуальною, тому місця пам’яті містять матеріальний, символічний та 

функціональний зміст. Вони є конкретними предметами, але здатні відсилати 

до пам’яті як до цілого. Ці місця можуть мати свої градації і класифікації.  
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Такі місця є в кожної нації і мас-медіа сьогодні здійснюють їх 

формування через символічні складники. Цей процес простежує М. Юван, і він 

спостерігається сьогодні в українському суспільстві на рівні літературного, 

кінематографічного та інших мистецьких дискурсів у потребі українського 

суспільства формувати власну ідентичність у різних сферах буття – духовному, 

матеріальному, символічному, ментальному.  

Разом із просторовим поворотом у гуманітарному дискурсі 

констатується медіаповорот (media-turn), засвідчений у 1960-х рр. 

М. Маклюєном, який полягав у зміні медіа, що перетворюються на 

соціокультурний феномен, і знаменував появу нових медіа. Зміни суспільства 

під впливом медіа, нові комунікаційні форми розглядають у своїх дослідженнях 

Ж. Бодрійяр, М. Кастельс, Н. Луман, М. Маклюен, Д. Рашкофф, Е. Тоффлер. 

Інтерпретацію медіаповороту в працях цих авторів простежують Л. Дениско, 

О. Мошинська [106]. У цілому зміна моделі модерну із локалізованістю 

держави, економіки, політики, культури, інформації на глобальну форму 

взаємодії сприяє появі нових моделей просторовості, пов’язаних із 

комунікаційними вимірами медійного дискурсу (про це йдеться в наших  

публікаціях [500],  [501], [502], [505], [494], [491], [492], [495]). 

Медіа розглядаються в контексті соціальних зв’язків людей, які 

здійснюють спілкування за допомогою засобів комунікації. Медіа змінюють 

соціальнопросторову структуру людства і спричиняють «культурний поворот», 

котрий відзначається інтенсифікацією урбанізації та глобалізації. Тож 

відбувається зміна соціального простору, в якому мас-медіа відводиться значна 

роль як інтерпретатора соціальних подій. Мас-медіа розділяється на соціальні 

поля, які поряд із культурним виробництвом, освітою, релігією, наукою 

формують змісти, з яких складається легітимна для певного соціуму картина 

світу.  

Як зазначає Н. Зражевська, спираючись на розробки М. Маклюена, «ми 

розуміємо феномен медіа не тільки як передавача; оскільки саме процес 

передачі впливає на зміст» [166, с. 7]. Процес передавання здатний наділяти 
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речі змістами, інтерпретуючи їх значення. Соціальний простір визначає ряд 

факторів переломлення, інтерпретації інформації, серед яких можна відзначити 

соціальний, культурний, історичний та інші. Соціальний простір структурує ці 

процеси і водночас може бути ними структурований. Медіа як технічний 

розвиток людства в рамках еволюційної теорії, разом із новими технічними 

явищами отримує соціальні феномени. 

Розширення тіла людини за рахунок різних технічних пристроїв 

ускладнили людину і зробили її вразливою. Про це говорить М. Маклюен, 

звертаючи увагу на стиснення світу, об’єднаного електрикою і телемережами, 

через це стиснення він перетворюється на село. Людина не може бути 

відмежованою від інших через електричні засоби комунікації. Отже, 

відбувається зміна соціально-культурних комунікаційних моделей суспільства. 

Автор висуває думку: «Засобом комунікації є повідомлення» [265, с. 16] і ці 

повідомлення залежать від тих медіа, які використовує людина. Цей відомий 

вислів М. Маклюена коментується Ж. Бодріяром у контексті його теорії 

смислів та інформації: «всі значення смислу поглинаються єдиною домінуючою 

формою медіуму» [32, с. 121],  а формула М. Маклюена стає формулою «ери 

симуляції». Ж. Дерріда розглядає повідомлення як «засіб пересування, як 

транспорт або місце переходу одного смислу» [108, с. 349] в «лінгвістичному» 

контексті розгортання письма – логоцентризму. 

Якщо друкована культура сприяла гомонізації націй, то нові медіа (радіо, 

телебачення), на думку М. Маклюена, обмежують людину, засоби комунікації 

або розширення людини взаємодіють з нею, гібридизують (поєднують) сили 

засобів комунікації та здійснюють фрагментацію світу. Фрагментація є одним 

із світоглядних постулатів постмодерну, що здійснює перегляд 

соціопросторових координат разом із соціогеографічними. 

Водночас, види зв’язку, система їх побудови також набуває модифікацій. 

Таку модифікацію констатує М. Маклюен. Всі технології спрямовані на 

розширення фізичних та нервових систем людини, працюють на збільшення 

енергії та підвищення швидкості [265, с. 101], що створюють структуру «центр 
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– периферія», але електричні швидкості поширюють центри всюди, тоді як 

периферії зникають. Розширення людини спричиняють структурні зміни в 

організації простору.  

Електрична епоха децентралізованої влади та інформації по-іншому 

ставиться до поняття часу, яке постає в конструкті єдиного простору-часу, це 

епоха «простору-часу». Водночас, електричні засоби комунікації швидше 

скасовують просторові виміри, ніж розширюють їх. У цьому випадку метафора 

«села» (стиснення простору до меж цього локалізованого простору на відміну 

від більш глобального «міста») у формуванні міжособистісних відношень є 

правдивою. Особливість електричної епохи полягає в тому, що вона створює 

глобальну мережу, подібну до центральної нервової системи, конструюючи 

єдине поле досвіду. 

Погляди М. Маклюена на засоби комунікації виявляє ряд положень, що 

корелюють структуру сучасного суспільства: кожен засіб (мова, гроші, гра та 

ін.) зберігають у собі досвід і працю, а також здійснюють розподіл соціальних 

функцій; володіння інформацією пов’язане з багатством, а прискорення руху 

інформації відкриває нові можливості, де динаміка грошей є комунікаційним 

посередником; всі засоби комунікації існують для поширення штучного 

сприйняття і довільних цінностей. Остання думка відповідає розумінню 

соціального простору, в якому відбувається творення уявлень про світ та 

боротьба за володіння легітимними баченнями світу. Адже засоби комунікації, 

що є розширеннями людини, зокрема її фізичних і нервових систем, 

конструюють світ біохімічних взаємодій, в якому інформація постає частиною 

біосистеми.  

Теорія В. Вернадського грунтується на думці про те, що людство 

становить собою єдність, яка підтримується новітньою комунікаційною 

технікою і має структуру, подібну до біосфери. Більш того, відбувається 

перехід біосфери у ноосферу завдяки переплетенню сфер інформації й техніки. 

Відповідно планета має свою інформаційну оболонку.  Саме ці думки 

М. Маклюена у поєднанні із теорією ноосфери В. Вернадського породжують 
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напрямок медіаекології та розгляду ноосфери як сукупності сфер інформації, 

техніки, біосфери. 

Феномен інформації, як вказують А. Чічановський та О. Старіш, має два 

основні підходи тлумачення: традиційний (інформація – нематеріальний 

феномен); інформаційний (інформація – провідник-комунікатор) [520, с. 7]. 

Поряд із ними автори констатують популярність ідеї про ноосферу, що, маючи 

своїх опонентів, набуває поширення.  

Саме поняття медіа як медіума, посередника комунікації передбачає різні 

їх форми, зокрема вказані М. Маклюеном, мова і системи знаків, носії та 

інструменти передавання, а також інститути, що готують медійні продукти. 

Поняття масового для М. Маклюена полягає не лише в розмірі (для масового 

продукту), а, насаперед, в миттєвому інклюзивному охопленні. Медіа є 

масовими не лише через розмір аудиторії, а через одночасність охоплення.  

Поняття медійного продукту зумовлено поняттями медіа, медіум, які 

осмислює Б.Потятиник: «мас-медіа – певна сукупність медіумів, що об’єднує, 

як правило, телебачення, радіо, газети, журнали, кіно, книжки, записи на 

магнітних носіях чи цифрових компакт-дисках і т.п. Це – засоби донесення 

інформації до масової аудиторії» [348, с. 8]. Закон України «Про інформацію» у 

розділі ІІІ «Діяльність журналістів, засобів масової інформації, їх працівників» 

(стаття 23) пропонує поняття інформаційного продукту та інформаційної 

послуги, отже, йдеться про медіапродукт: «Інформаційна продукція – 

матеріалізований результат інформаційної  діяльності, призначений для 

задоволення потреб субʼєктів   інформаційних   відносин. Інформаційною 

послугою є діяльність з надання інформаційної продукції споживачам з метою 

задоволення їхніх потреб» (http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12). Мас-

медійна комунікація має свої особливості, В. Різун визначає такі її риси як 

низький рівень комунікаційної інтенції, переважання інформаційної інтенції, 

тобто виготовлення інформаційного продукту є основною метою мас-медіа.  

Рекламний дискурс пропонує розмежування директ-медіа (прямих медіа) 

та мас-медіа (одночасне передавання інформації певній аудиторії). У цьому 
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плані постає також термін мультимедіа, який передбачає поєднання різних 

форм подачі інформації в одному матеріалі, на одному носієві. 

Інтлектуальні пошуки методологій досліджень феноменів, що активно 

з’являються в нових соціальних умовах, сприяють розширенню 

міждисциплінарних зв’язків, появі нових напрямків досліджень. Завданням 

«повороту» є накреслення нових аспектів досліджень. Інституалізація 

соціальнокомунікаційної сфери, що відбувається в Україні отримує ряд 

соціально-просторових параметрів, які зорієнтовують осмислення 

простору/середовища суспільного життя. Цей науковий рух відзначає 

В. Ільганаєва у роботі «Інституалізація соціальнокомунікаційної сфери 

суспільства» (2008): «Усі діючі СК структури (визнані або ні) здійснюють 

притаманні сфері обігу соціальної інформації процеси й операції, що мають 

свої особливості, повʼязані з окремими процесами в часовому (засоби фіксації 

інформації, канали її поширення) або в просторовому (ЗМІ, архіви, музеї, 

бібліотеки, інформаційні системи) вимірі, або в їх горизонтальних, або 

вертикальних відносинах (міжнародних, національних, регіональних, 

місцевих), або матрично-мережевих відносинах віртуального мультимедійного 

простору сучасності» [173]. Просторовість як один із факторів формування 

змістів, зорієнтована на соціальні процеси і систему соціального простору, 

структура якого забезпечує появу та поширення уявлень про світ, дослідження 

яких має практичну сферу застосування: «Комунікаційний складник зміни 

соціосистем базується на ряді компонентів. Це нові змісти і люди, які їх 

просувають, змісти здатні «ламати» свідомість, породжуючи нову реальність. 

Старі змісти поступово ритуалізуються і вимушено поступаються місцем 

новим» [354]. Отже, медіаповорот актуалізує поняття просторовості виконуючи 

ряд переосмислень, зокрема, глобалізації, творення віртуального простору. 

У звʼязку із появою нових явищ у медіапросторі виникає потреба не лише 

їх класифікувати, а й передбачити їх загрози. Традиційно соціальний простір 

сприймається як простір руху змістів, до яких А. Соколов відносить знання, 

стимули, уміння, емоції. Передача уявлень про світ передбачає різні медіа та 
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вплив на масову аудиторію, через це питання формування змістів часто 

переноситься у сферу культурології, що ставить питання про розгляд культури 

в контексті соціальних комунікацій, зокрема медіакультури (дослідження 

Н. Зражевської, Н. Кирилова, О. Кузнецової). Інтенсивність впливу зумовлює 

його ефективність. На цю залежність вказує Г. Почепцов, адже масову 

свідомість, яка здійснює спротив щодо зовнішніх впливів, можна змінювати 

завдяки інтенсивності, а інтенсивність полягає у подоланні спротиву і запуску 

нових змістів.  

Медіаповорот продемонстрував можливості новітніх медіа не лише 

повідомляти про події соціального життя та впливати на формування уявлень 

про світ, а й структурувати і реструктурувати соціальний простір, 

забезпечувати рух інформаційних потоків та взаємодіяти з ними, створювати 

нові віртуальні світи.  Медіаповорот є чинником формування просторового 

мислення, який регулює появу нових форм соціальної взаємодії та демонструє 

залежність комунікації від такого виду соціального простору як медіапростір. 

Проаналізовані інтелектуальні проекти ілюструють інтерес до проблем 

медіапростору. Презентація проблем медіа в системі наукових поворотів 

продемострована у табл. 1. 

Інтелектуальний проект Проблеми медіа, порушені у проекті 

Лінгвістичний «іконічний поворот» Візуальний образ (візуальна культура) 

Культурний поворот Участь медіа у творенні культурного 

простору 

Медіальний поворот Технічні носії інформації, канали 

комунікації 

Просторовий поворот Організація простору, мережеве 

суспільство, потоки інформації 

Соціально-просторовий поворот Принципи структурування поняття мережі 

Історичний поворот Телевізуальність пам’яті 

Медіаповорот Розробка медіафілософії М. Маклюена 

Табл. 1. Розробка проблем медіа в системі наукових поворотів. 
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Ці дані ілюструють те, що розвиток медіа був тісно включений в 

науковий дискурс і пов'язаний не лише із розвитком науково-технічного 

процесу, а й гуманітарних досліджень, відкриття у сфері яких стали такими ж 

важливими, як і досягнення технічного прогресу. 

Здійснений аналіз інтелектуальних проектів потрібен для розуміння 

медіатенденцій в історії соціальних комунікацій та формування підходів до 

вивчення медіапростору. 

 

 

2.2. Структура медіапростору і шляхи формування соціальних 

конструктів 

 

 

Формування картин світу залежить від культурних основ суспільства. Для 

них характерна відносна сталість і цілісність, проте зміни в соціальному 

просторі, констатовані змінами цивілізаційних парадигм, спричиняють 

трансформацію соціальних уявлень та творення нових картин світу та їх 

фрагментів, а також трансформації комунікаційних основ. Мас-медіа беруть 

участь у їх формуванні через специфічний простір (медіапростір), в якому 

відбувається породження й поширення конструктів, отже, вони впливають на 

соціальні практики та інтерпретують їх в контексті соціальних перетворень. 

Дослідження медіапростору є одним із напрямків студій у соціології та 

соціальній філософії. Праці (за два останні десятиліття) відображають уявлення 

про медіапростір в українському науковому дискурсі (С. Довгаль 

«Медіапростір як соціальний простір медіафілософії» [123], Ю. Літвінова 

«Телебачення як соціокультурний феномен» [253]), російських дослідників 

(Н. Бузін «Основы медиапланирования» [38], І. Лизунова «Медиапространство 

российского региона: книга, пресса, радио, телевидение, интернет (на примере 

Сибири и Дальнего Востока 1991-2011 гг.)» [247], О. Монастирьова 
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«Медиапространство: обзор представлений и подходов к пониманию» [294], 

О. Юдина «Развитие медиапространства современной России (на примере 

телевидения) [545]», С. Шелонаєв «Медиапространство: Структура и 

распределение социального капитала медиа-агентов» [531] та ін.). Так, 

медіапростір у дослідженні С. Довгаль постає як інтегроване поняття, що 

протистоїть інформаційному простору і увиразнює проблему витіснення на 

периферію культури. Він також бачиться як сфера реалізації основних 

принципів постмодернізму. Огляд досліджень поняття медіапростору 

пропонують О. Монастирьова, І. Лізунова. Медіапросторова проблематика 

групується за напрямками в дослідженнях І. Дзялошинського: 

медіаглобалізація, медіакратія, медіанерівність, медіазалежність.  

Соціальний простір створює рівні соціальної взаємодії через відповідні 

інституційні та індивідуальні форми взаємодії. Водночас соціальний простір 

пов'язаний із поняттям середовище, яке на основі соціальних норма і правил 

формує суспільство. В. Ільганаєва поділяє на три види середовищ формування 

суспільного життя:  

- техносфера,  

- інфосфера,  

- соціосфера [173]. Кожен із видів середовища пропонує принцип 

системотворення, творення середовища комунікації, а кожна сфера – види 

суспільних відносин.  

Як зазначають В. Плескач, Т. Затонацька, структуру інфосфери 

складають: 

- інформаційні поля (сукупність інформації безвідносно до її форми і 

стану), 

- інформаційні потоки (переміщення інформації через канали комунікації) 

[334]. Зростання обсягів інформаційних ресурсів природно зумовлює 

підвищення пріоритетів науки, освіти, нематеріального типу виробництва.  

У цілому медіапростір постає як дворівневий термін, що представляє:  
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- на одному з рівнів матеріальні об’єкти виробництва і передачі 

інформації із конкретними географічними координатами та економічними 

зв’язками, політичною залежністю тощо,  

- на іншому рівні розглядається як віртуальний простір і постає поряд із 

рядом інших термінів, що належать до соціально-просторової парадигми: 

медіасфера, медіасередовище, мас-медійний простір та ін. 

Медіапростір, як визначає С. Гарісон, має три підходи для наукового 

вивчення:  

- соціальний (передбачає розгляд методів роботи з аудиторією, 

міжособистісних стосунків та проблем, пов’язаних із цим),  

- просторовий (вивчення інтелектуального ландшафту просторовості),  

- комунікаційний (напрямок творення конструктів, що поєднують у собі 

поточний момент та сенс існування світу в цілому, а також їх відображення) 

[564]. 

Проблема визначення медіапростору в різних площинах вирішується із 

урахуванням специфіки медіадіяльності, що окреслена концептом 

просторовості. Розглядаючи поняття медіапростору, С. Грицай виокремлює 

чотири основні підходи до визначення цього поняття:  

- соціологічний,  

- психологічний,  

- теорії журналістики,  

- філософсько-культурологічний [93]. Водночас, кількісно цей список 

подовжується і уточнюється іншими підходами, у зв’язку з цим варто 

простежити соціальнокомунікаційне окреслення соціального простору. 

Структурування соціальних об’єктів здійснюється в системі соціального 

простору. Соціально-просторова проблематика оперує терміном медіапростір, 

що має специфічні структуротвірні характеристики. Цей вид простору в 

соціологічному дискурсі визначається як «частина соціального простору, 

заразом утворює цілісну систему, в якій складається особливий тип відношень з 

приводу виробництва та споживання масової інформації» [545, с. 329]. 
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Водночас, це і фізичний простір, що «охоплює засоби виробництва і передачі 

масової інформації» [545, с. 341.]. С. Довгаль солідаризується із цією думкою і 

називає медіапростір «синтетичним поняттям, що інтерпретується у межах 

трьох концептів: фізичного простору, соціального простору, символічного 

простору» [125, с. 13]. Проте, варто відзначити, що концептуальна основа не 

стає автоматично свідченням належності як «частини соціального простору», 

медіапростір може тлуачитись як атрибут соціального простору, проте його 

варто розглядати як окремий феномен, що володіє специфічною системою 

властивостей, зокрема йдеться про його комунікаційні виміри та творення і 

передачу змістів, соціально значущих концептів, що формуються із залученням 

інших типів простору (соціального, культурного та ін.). 

Акторами цього простору О. Юдина бачить інтернет, телебачення, радіо, 

пресу. С. Шелонаєв звертає увагу на два значення поняття медіапростір: як 

«частина соціального простору, що здійснює проекцію соціальних конструкцій, 

сформованих у процесі взаємодії медіа-агентів, на фізичний простір» та 

«особлива частина соціального простору, що виконує проектування соціальних 

конструкцій, сформованих у процесі взаємодії медіа-агентів, на інші 

підпростори або поля соціального простору» [531, с. 82]. Огляд тлумачень 

поняття медіапростір у російському науковому дискурсі, здійснений 

О. Манастирьовою, виявив ряд характерних ознак медіапростору як наукового 

конструкту:  

- центром або «ядром» його є мас-медіа, котрі є також активним актором 

творення інших просторів – соціального, культурного, релігійного, освітнього 

та ін.;  

- зміни в медіапросторі пов’язані із трансформаціями в суспільстві;  

- медіапростір – це соціально конструйоване розуміння світу;  

- це складна система, що має певний набір взаємопов’язаних структурних 

елементів [294, с. 61]. Відзначено і комунікаційні можливості медіа як 

посередника та інтерпретатора в комунікаційному процесі.  
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Разом із визначенням основних акторів медіапростору таких як види мас-

медіа варто звернути увагу на окремих агентів, які є представниками певних 

типів соціальних груп та груп професіоналів, що діють у системі журналістики. 

Типологію медіа-акторів пропонує С. Шелонаєв, котрий спираючись на 

класифікацію інтелектуалів, лідерів думок П. Нора та М. Вінока, пропонує 

власну класифікацію, що включає: 

- інтелектуалів (за П. Нора та М. Віноком);  

- людей-функцій комунікаційного впливу;  

- медіаперсонажів, що можуть стимулювати інтерес до окремих тем;  

- представників чинної влади;  

- персонажів, що пов’язані із шоу-бізнесом;  

- творців «альтернативних» ідей, що руйнують домінантну ідею, але не 

пропонують контр-ідей [498]. Поява нових видів медіа-акторів пов’язана із 

творенням нових медіареальностей, відмінних від проектів ХХ ст., і 

відзначаються не лише способами залучення соціуму до публічності, а є 

провідниками колективного джерела інформації.  

Медіапростір має власну систему акторів, медіаторів уявлень про світ, 

конструктів. Спроби їх класифікувати ілюструють основні характеристики та 

роль в медіасистемі. Медіа-акторами є:  

- власне види медіа (елетронні, в тому числі і нові медіа, та друковані),  

- медіаспеціалісти – редактори, журналісти, представники рекламного 

бізнесу та ін., що беруть участь у творенні конструктів і формують пріоритені 

ідеї, концепти в суспільстві.  

Медіапростір як «сукупність соціальних стосунків з приводу виробництва 

і споживання масової інформації» [187, с. 131] визначає С. Касаткіна, що 

бачить його частиною соціального простору, а його комунікаційна концепція 

визначається відносинами виробників та споживачів інформації і цей зв’язок 

здійснюється з домінантою мережевого принципу діяльності її суб’єктів. 

Медіаспоживання вона розглядає як особливу форму соціальної поведінки, 

котра презентує взаємодію індивіда із інформаційним простором. Ця взаємодія 
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має свої особливості – інтерактивність, пасивне або творче споживання, 

мобільність «медіагородянина». Термін «медіагородянин» обстоює 

М. Паламарчук як соціальний феномен («Місто як соціокультурний феномен», 

2009, Архангельск).  

Поняття «медіапростору» пропонує для наукового застосування 

І. Дзялошинський, підкрелює перспективність «просторового» погляду поряд із 

традиційними медіалінгвістичними  розробками в галузі медіаосвіти 

(«Медиаобразвание: работа с текстами или умение ориентироваться в 

медиапространстве?»). Він визначає три основні підходи до поняття 

медіапростору: 

- геополітичний (як певна територія з інформаційними ресурсами, що 

вміщує в собі об’єкти та має межі),  

- соціальний (де медіапростір є частиною соціальної структури, має 

власну структуру як соціальний феномен),  

- інформаційно-ноосферний (медіасистеми володіють власною 

смислотворчою та світотворчою тенденцією) [116, с. 36–38] – пропонує 

розглядати медіапростір як глобальну систему (взято за основу ноосферний 

контекст), а також підсистему «інформаційно-комунікаційного універсуму, 

складної системи, що самоорганізується, яка за допомогою прямих і зворотніх 

зв’язків впливає на процеси, що відбуваються в її межах» [116, с. 39]. Саме 

перехід від текстоорієнтованого аналізу до просторового дозволить, на його 

думку, простежити загрози в медіапросторі.  

Особливістю російського наукового дискурсу є оперування терміном 

медіапростору в координатах теорії журналістики, епізодичність виходу у 

виміри досліджень соціальної комунікації, аналіз ситуації в російському 

соціальному просторі. Н. Бузін розглядає особливості формування російського 

медіапростору, а також медіапланування як управлінську технологію в медіа.  

Вплив медіа на розвиток соціального простору досліджує О. Юдіна, котра 

визначає медіапростір як відкриту соціальну систему, яка має перспективи 

синергетичних досліджень. Медіапростір є частиною соціального простору і 
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має такі ж основні характеристики. Це система відношень виробників 

медіапродукції та її споживачів. Залежність агресії від споживання відповідної 

продукції із репрезентацією насильства простежена на основі соціологічних 

опитувань і спостереження за фактами суспільного життя. Водночас дослідниця 

розглядає «деконструкцію» радянської моделі медіа на прикладі російського 

досвіду, заміну її на лібертаріанську із поділом на угруповання та веденням 

«інформаційних війн». Вона вказує на той факт, що з 2000 року на російському 

телебаченні провідним актором медіапростору є влада. Відмінність цієї моделі 

від «радянської» (за теорією Д. Макcвела) полягає у використанні нових 

комунікаційних технологій. На думку авторки, влада не використовує 

директивні методи та цензуру. Проте, за цим дослідженням можна простежити 

класичну модель пропаганди, розроблену Е. Херманом та Н. Чомським, за якою 

медіа обслуговують панівну еліту і її тиск полягає у нав’язуванні основних 

фільтрів, які проходить інформація для того, щоб бути представленою 

споживачеві:  

- концентрація власності (відповідність інтересам власника);  

- реклама (основний дохід);  

- відповідність інформації наданій агентами влади; «зенітний вогонь» як 

спосіб дисциплінування медіа через легальний тиск юридичної сфери;  

- «антикомунізм» як механізм управління, що полягає в зосередженні 

уваги на певних особах, темах тощо [569]. Російські медіа у переважній 

більшості перебувають під підпорядкуванням влади і їх діяльність 

санкціонована потребами влади. Зі спостережень за якістю матеріалів, 

створюваних для інформаційної війни проти України, можна швидше назвати 

цю модель «реконструкцією» радянської моделі із використанням нових 

комунікаційних технологій. Розробки О. Юдіної також торкаються витіснення 

соціально значущого змісту, обмеження сфери публічного дискурсу, 

обслуговування інтересів політичних та економічних еліт.  

Якщо говорити про переважний вид медіа в СРСР, то, на думку 

П. Шаркова, «діяла магія друкованого слова» [491, с. 155], видання проходили 
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цензурування, яке полягало у відповідності тексту сформованим принципам і 

переконанням, цензура була кількарівневою, її наслідком було творення 

вторинної реальності в контексті наративу масової комунікації. У цілому 

тоталітарна модель, як зазначає А. Кравець у колективній монографії «Фізика в 

системі культури», має монополію на істину, інформацію, ідеологію, політику, 

мораль [444, с. 35]. Отже, концептуальна обробка інформації залишається 

однією із функцій інституту мас-медіа поряд із освітою, культурою, наукою. 

Медіасистема РФ достатньо не вивчена в контексті традиційного 

журналістикознавства. Не розробленими залишаються проблеми впливу влади 

на медіа, зокрема, залишається обійденим увагою напрям керування діями 

людини за допомогою різноманітних технологій у російських мас-медіа, хоча, 

як вказує Г. Почепцов («Російські аналітичні контексти гібридної війни» - 

http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/rossiyskie_analiticheskie_konteksty

_gibridnoy_voyny/), розроблюваний напрям психоінжинірингу (конструювання 

штучних свідомостей) розпочатий в Росії з 2008 року.  

Наш інтерес до російського медіапростору пояснюється значною часткою 

російського контекнту до 2016 року в українських мас-медіа, в 2017 році було 

ухвалено обов’язкові квоти українького і європейського продуктів, відповідний 

закон був підпианий Президентом України 6 червня 2017 року. Думку про 

значний відсоток російськомовного і російського контенту в українському 

медійному просторі на 2018 рік висловлюють експерти в нашому опитуванні. 

Медіапростір, як зазначає Є. Войтик, може мати досить широке значення 

– «бути самостійним простором, з власною структурою розвитку та 

інформаційних полів, що в нього входять» [70, с. 244], а також складатись із 

мініпросторів (телепростір, інтернет-простір). Він може утворюватись в рамках 

спеціалізованих комунікацій (політичний, економічний, культурний, 

соціальний простори). Дослідниця порушує проблему співвідношення понять 

медіапростору та інформаційного простору. На основі спостережень за 

теоретичним конструктом медіапростору, вона вбачає наявність у його 

структурі різних за змістом інформаційних полів, що є окремими системами, 
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об’єднаними однією темою. Теорія журналістики, на її думку, не має потреби 

розрізняти поняття «інформаційного простору» і «медіапростору», розглядаючи 

їх як синоніми, водночас, перший термін є значно ширшим, ніж другий. 

Останній здатний створювати «спеціалізовані медіапростори із великою 

кількістю інформаційних полів» [70, с. 245]. Відповідно структура 

медіапростору розглядається в контексті тематичного аналізу і має таку 

структуру: тема, підтема, подія [70, с. 245]. Розгляд медіатексту з точки зору 

тематичного наповнення здатний відображати наявність у ньому різних видів 

полів. 

Один із варіантів філософського підходу до вивчення медіапростору 

пропонує Р. Ісмагілов, спираючись на класифікацію медіа «Sistematische 

Mediaphilosophie» (медіа чуттєвого сприйняття, семіотичні інформаційно-

комунікаційні медіа, технічні медіа поширення, обробки і накопичення 

інформації), до першого типу відносить простір і час. Отже, простір бачиться як 

один із видів медіа. У поєднанні з людською свідомістю медіа формують 

уявлення про реальність, тому поняття медіапростору включають мас-медіа та 

процеси сприйняття. Відповідно сприйняття людини є за своєю суттю 

медіальним, бо її організм також становить систему медіаканалів, проте 

об’єктом медіафілософії є сприйняття медіареальності, його перехід від 

несвідомих процесів сприйняття до відрефлексованих [176]. Інший 

філософський підхід презентує С. Довгаль, простежуючи медіа у соціальному 

просторі, де досліджуються не конкретні медіа, а медіальність як атрибут  

соціального простору [125, с. 13]. Медіапростір у контексті медіафілософського 

підходу розглядається на двох рівнях:  

- як система медіумів, медіа як середовище взаємодій;  

- передача значень і уявлень про світ, змістів, смислів та їх сприйняття.  

Медіафілософський підхід до медіапростору передбачає розуміння його 

як простір породження і поширення уявлень, з яким споживач/користувач має 

грамотно взаємодіяти, захищаючи себе від негативних його впливів. Творення 
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конструктів, уявлень про світ є однією із міждисциплінарних наукових 

проблем, що в наукових дослідженнях фіксується як тричленна структура:  

- соціальний простір і соціальний контекст;  

- поле культурного виробництва;  

- шляхи комунікації (мас-медіа). Попри індивідуально-психологічні 

чинники процес творення змістів є колективним і розгортається в соціальній 

комунікації. Мас-медійний дискурс може брати участь у їх формуванні, 

трансляції, поширенні, сприйнятті. 

Медіафілософія розробляє ряд питань, що визначають особливості 

медіапростору як системи. Ці дослідження здійснюють постановку проблем 

формування соціального простору через впливи на нього медіапростору та їх 

взаємодію: 

1. Проблеми інфосфери, медіапростору на прикладі американського 

суспільства порушує Д.Рашкофф у праці «Медіавірус. Як поп-культура таємно 

впливає на вашу свідомість». Він бачить медіапростір як дзеркало культури, 

інфосфера має будову колажу, а матеріали медіа є частиною глобального 

медіапастишу, що будується на автокоментарях.  

Інфосфера як справжній соціальний ландшафт може розглядатись у двох 

моделях: як природне утворення та штучне. До 1960-х років медіа стали світом, 

що живе за своїми законами. Як зазначає автор, інфосфера починає поводитись 

як живий організм і стає природнім середовищем. Концепція вірусів, на яку 

звертає увагу Д. Рашкофф, полягає в потребі боротьби із піаром в 

інфосередовищі, що й здійснюють віруси.  

Медіавіруси є медіаподіями, що здатні впливати на суспільну діяльність і 

соціальну активність. Технологія дії медіа подібна до електроенергії, тільки у 

випадку медіа це соціальна електрика, що поширюється в інфосередовищі. 

Водночас ця дія може спричиняти зміни в самому суспільстві. Дослідник 

наголошував, що медіапростір є не тільки засобом (дзеркалом) інтерпретації 

реальності, а й самостійним феноменом (організмом) із своєю структурою, 

законами. 
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2. Посилення пропаганди та матеріалів, що є інформаційною агресією. У 

процесі обробки інформації медіа залишаться передавачами змістів або 

братимуть активну участь у їх творенні. Технології формування уявлень про 

світ можуть бути різними і обирати відповідні комунікаційні форми. 

Наприклад, початок Другої чеченсько-російської війни відбувся через 

політичну провокацію, коли восени 1999 року в російських містах Буйнакську 

(4 вересня), Москві (9 і 13 вересня), Волгодонську (16 вересня) було підірвано 

житлові будинки. Під час вибухів загинуло близько 300 осіб. Офіційно було 

звинувачено чеченців, хоча опозиційні кола стверджували, що вибухи були 

проведені російськими спецслужбами з метою дискредитації чеченців і 

поширення античеченських настроїв. Мас-медіа якнайширше висвітлило ці 

події. Провокація була використана Кремлем для легітимізації Другої 

чеченської війни. Як наслідок цих подій зростання рейтингу В. Путіна 

(тодішній прем’єр-міністр) і побудова жорсткої владної вертикалі в Росії, яка 

підтримується також через маніпулювання громадською думкою, для чого 

використовуються декілька каналів інформації, що продукують однаковий 

(несуперечний, емоційно оформлений) політичний змістовий контент. 

Успішність путінської пропаганди демонструють показники рейтингу 

В. Путіна, за опитуванням 19-22 червня 2015 р., здійсненого «Левада-центром» 

(дані оприлюднені також рядом українських видань «Українська правда»,  

«Цензор.нет» та ін.). Зростання рейтингу до рекордної оцінки 89% на фоні 

агресії проти України і економічних санкцій з боку ЄС та інших цивілізованих 

країн свідчить про значну пропагандистську роботу, побудовану на зміні 

суспільної свідомості. Г. Почепцов розглядає механізм пропаганди і доходить 

висновку, що нові змісти, які транслюються у масову свідомість, засвоюються 

як єдино можливі й потім під них підводиться дійсність [357]. Некритичність, 

спрямований вплив, технології програмування спрямовані на формування 

певного типу поведінки аудиторії та на пуйнування здатності саостійно 

мислити.  

Г. Почепцов виділяє три моделі пропаганди, які є набільш затребуваними: 
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- створення фільтрів (модель Хермана-Чомського); 

- «тотальна» пропаганда (модель Жако Еллюля); 

- декодування (модель Стівена Холла).  

Всі вони покликані долати критичний спротив особистості та обходити 

бар’єри сприйняття інформації. Ці моделі активно можуть бути використані під 

час аналізу медіаполя. Перша модель Хермана-Чомського співвідноситься із 

концептом worldmaking П. Бурдьє, «окулярів», коли до створення фільтрів для 

інформації залучаються еліти, цензуруючи її. Відбувається нав’язування 

уявлень про світ, що відповідають інтересам певних груп. Брак знання про 

власників мас-медіа закриває можливість зрозуміти мету цієї інформації та 

кому вона потрібна, тому закон про прозорість інформації про власника дає 

можливість відстежувати пропагандистські впливи. Модель Жака Еллюля є 

прикладом «тотальної» пропаганди. Це активне продукування міфів та 

жорстких ідеологічних концептів. Її особливість полягає у творенні ідентичної 

«картинки» в усіх типах медіа, як це можна спостерігати в російських мас-

медіа. Ідея домінантного коду є основою моделі Стівена Холла, де мова стає 

варіантом «медіа». Власне розгляд ідеї медіальності мови активно 

розглядається в науковому дискурсі. Соціально-просторовий аналіз мас-медіа 

(Б. Шулумба, О. Юдіна) може засвідчити те, що пропаганда стає одним із 

соціальних стандартів мас-медіа в країнах із обмеженою демократією. 

3. Зміна меж різних видів просторів та розширення окремих, зокрема, 

медіапростору. Визначення параметрів соціального простору на етапі 

становлення соціопросторової парадигми будувалось на протиставленні 

фізичного і соціального простору. П. Сорокін наголошував, що евклідів 

тривимірний простір не може бути моделлю багатовимірного соціального 

простору, структура якого має складну розгалужену будову. Квантова фізика, 

зокрема дослідження Р. Пенроуза, В. Хокінга «Природа простору і час» 

свідчать про те, що фізичний простір не є тривимірним, крім звичних 

параметрів висота-ширина-довжина існують додаткові виміри, що є 

прихованими від сприйняття людиною, проте ці виміри також здійснюють свій 
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вплив. Можна говорити про подібність просторових структур. Нові знання про 

фізичний простір дозволять розширити знання про інші простори. Г. Жданов в 

колективній монографії «Фізика в системі культури» відзначає, що наукові 

дослідження астро-, хіміо-, біофізики не дають відповідей для пояснення 

відповідних форм руху матерії [444, с. 40]. Розуміння біологічної і соціальної 

ролі інформації полягає у близькості концепцій цих типів інформації.  

У контексті нових знань набуває нових емпіричних підтверджень теорія 

ноосфери. Фізичний простір заповнений позитивними і негативними частками, 

які при поєднанні нейтралізуються. Відповідну систему мають «частки» 

інформації, що мають позитивний або негативний заряд. Зміни в інфосфері, 

передбачувані Е. Тоффлером у практопії «Третя хвиля», впливають і на 

соціальні структури: «ми додаємо соціальній системі зовсім новий рівень 

комунікації» [436, с. 289]. Цей напрямок дає можливості в питаннях 

соціального проектування.  

Такий досвід має РФ, де створено Інститут суспільного проектування 

(http://www.inop.ru/), який з 2005 року здійснює наукові дослідження в цьому 

напряму, залучаючи до арсеналу російських політтехнологів і ідеї Е. Тоффлера 

тощо. Одним із проектів інституту – проект «Медіакратія», завданням якого є 

підтримка молодих регіональних журналістів, напрям цього навчання є чітко 

визначеним «формування з них покоління політично освічених представників 

«четвертої влади». Маючи цілісний світогляд, громадянську позицію і 

відповідальність за те, що відбувається в країні, навички участі в системі 

суспільних відносин, «випускники» «Медіакратії» зможуть формувати 

позитивний демократичний інформаційний простір Росії» 

(http://www.inop.ru/about/). Йдеться про формування віртуальної реальності, 

яку має здійснювати медіасфера в контексті політичного вибору РФ. Менш 

жорстку систему вивчення медіадовкілля, що має запобігати маніпулятивній 

діяльності мас-медіа, вихованню свідомого споживача/користувача, пропонує 

Інститут медіаекології Львівського національного університету імені Івана 
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Франка, що здійснює медіадослідження в контексті подібних центрів у Канаді 

та США (наприклад, Центр медіадосліджень М. Маклюена у Канаді).  

4. Зміна моделі взаємодії. Діяльність Центру медіаграмотності 

Міністерства освіти Канади ґрунтується на п’яти принципах медіаграмотності, 

які були вироблені впродовж дискусій освітян, медійних експертів та 

представників державних органів і сформульовані С. Гудменом. Переклад 

статті  «Соціальна медіаграмотність: пʼять ключових принципів» (вона 

включена в рейтинг п’яти найкращих статей з медіаграмотності 2014 року 

ресурсу  Edudemic) С. Гудмена публікує портал prpotal.com.ua. Вони засновані 

на нових медіареаліях і новій моделі взаємодії медіа і споживача/користувача, 

який є не лише споживачем контенту, але і його творцем поряд із 

медіаспеціалістами (редактори, лідери думок, журналісти). Ці п’ять принципів 

відображають здатність медіаповідомлень до конструювання, а не лише 

передачі змістів, медіа впливають на сприйняття реальності, залежать від 

аудиторії, можуть містити комерційну мету, легітимізують смисли 

(http://prportal.com.ua/Peredovitsa/socialna-mediagramotnist-pyat-klyuchovih-

principiv). Про формування уявлень через медіа ми писали в контексті 

медіакритики ([484], [485], [486] та ін.).  

5. Нові принципи структурування соціального простору і медіапростору 

як різновиду соціального через уявлення про світ, нові змісти та смисли. 

Теорія соціального простору оперує поняттями просторової 

неоднорідності, що вимагає аналізу в певних умовах, зокрема, локалізованого 

простору. Ще одна тенденція – просторової залежності – здатна 

продемонструвати короткосторову просторову властивість. Ці дві тенденції 

представлено М. Гудчайлдом і Д. Товардом. Вони також звертають увагу на 

поняття просторового мислення, визначення якого здійснене в Національній 

дослідницькій раді (Вашингтон, 2006) як «когнітивного навику, який може бути 

використаний у повсякденному житті, на роботі, і в науці, щоб структурувати 

проблеми, знайти відповіді і висловити рішення, використовуючи властивості 
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простору» [588]. Поняття просторового мислення поєднує поняття простору, 

інструменти уявлення і процеси мислення.  

Творення конструктів, формування уявлень про світ та нових змістів у 

соціальному просторі відбувається внаслідок соціальних практик, котрі 

здійнюються в суспільстві із залученням різних видів комунікації. 

Соціальнокомунікаційний дискурс оперує поняттям смислу, який Ф. Бацевич 

відносить до загальновідомих явищ із різними сфераи вживання, що об’єднує 

розуміння смислу як осмислення чогось людиною і визначення його місця у 

власному мікрокосмі (психічна діяльність і соціальна об’єктивність). Проблема 

змісту, на думку А. Соколова, залишається не вирішеною поряд із розумінням 

проблеми ідеального, проте розглядає їх в соціальнокомунікаційних 

відношеннях, а саме знання і вміння, стимули, емоції [418], що є продуктами 

людської духовної діяльності, виявляють рух у соціальному просторі й часі. 

Н. Зражевська розглядає смисли в контексті медіакультури і відзначає, що 

«форми культури залежать від основного смислоорганізаційного фактора 

епохи. Таким фактором сьогодні виступає інформатизація і посилення 

комунікаційного компонента» [166, с. 8]. Смислотворчість, смисл та інформація 

цікавлять Ж.Бодріяра, котрий говорить про «катастрофу смислу», яка відкидає 

лінійне значення накопичення, це швидше крива, виток у циклічній системі. 

Питання структурування смислів та їх структуруючої функції він вбачає в 

чітких комунікаційних параметрах: «чи це засоби інформації нейтралізують 

смисл та продукують «безформну» (або інформовану) масу, чи це маса 

переможно опирається засобам інформації, відхиляючи або поглинаючи без 

відповіді всі повідомлення, що їх ті продукують?» [32, с. 124]. Ці питання 

спонукають до осмислення такого виду уявлень про світ, що були продуковані 

радянською системою (їх аналіз здійснюють українські та російські автори, 

зокрема Г. Почепцов), а також новітні, що складають основу європейської 

ідентичності та демократичних основ суспільства.  
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Типологія змістів, за А. Соколовим, пропонує їх поділ на генетичні, 

психічні й соціальні, кожен з них продукується у відповідному специфічному 

просторі і часі.  

Розуміння поняття смислів, поширюваних в соціальному просторі та 

психічних системах, розглядає Н. Луман: «Феномен смислу з’являється у формі 

надлишку вказівок на подальші можливості переживання і дії. Щось 

знаходиться в центрі уваги, наміру, а інше відзначається лише маргінально як 

горизонт «і-так-далі» [260, с. 98]. Смисли полягають у системі відбору і є 

основою комунікації для соціальних систем. Універсалія смислу розкриває 

відношення системи та навколишнього світу. Смисли актуалізуються на основі 

систем розрізнень і ідентичності та становлять процесування.  

Для уникнення тавтологій Н. Луман пропонує вживати поняття 

інформації для позначення «події, що визначає стан системи» [260, с. 107], це 

подія, котра актуалізує використання структур. Співвідношення поняття смислу 

та інформації автор уточнює: «будь-яке відтворення смислу здійснюється через 

інформацію (і отже також може називатись переробкою інформації), а всяка 

інформація має смисл» [260, с. 108]. Саме Н. Луман визначає розуміння смислу 

та інформації. Розрізнення смислу та інформації здійснює Ж. Бодріяр, вказучи, 

що інформація здійснює деструкцію соціального, вона розчиняє смисл і 

соціальне [32, с. 120]. Ф. Бацевич пропонує визначення смислу, в якому 

враховано всі зазначені особливості універсалії: «це інформація (зміст), плинна 

в часі, варіативна, суб’єктивна, значною мірою залежна від особистостей, які 

користуються конкретною мовою» [17, с. 347]. Творення смислів через мас-

медіа вимагає окремого окреслення когнітивних структур.  

У контексті лінгвістичних досліджень мовлення є актуалізацією смислів, 

в процесі ж комунікації Ф. Бацевич виділяє такі: особистісний та 

комунікаційний, де комунікаційний смисл – «інформаційний компонент 

спілкування, який формується як результуюча домінанта комунікативних 

стратегій всіх учасників кооперативного спілкування в межах певного контексту 

і ситуації із застосуванням вербальних, невербальних і паравербальних засобів» 
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[17, с. 348]. Комунікаційний смисл має два рівні вияву: одиниці і категорії 

мовного коду, одиниці і категорії комунікаційні. Актуалізація смислів у 

певному контексті передбачає розуміння поняття дискурсу.  

Проблема породження конструктів, уявлень про світ, концепція їх 

творення для здійснення комунікаційної діяльності вибудовується в численних 

моделях комунікації. Розуміння конструювання уявлень пропонує В. Бурбело 

через поняття валоризації: «співвіднесення з конкретною реальністю, аспектом 

дійсності через дискурс, який є його мовленнєвою репрезентацією, простором 

формування і функціонування уявлень про світ» [39, с. 5]. Вона становить вибір 

та актуалізацію засобів семіотизації. У термінах операційної процедури 

процеси смислотворення складаються із трьох рівнів: базові оператори 

(спрямована однобічна комунікація), мегаоператори (комунікація взаємодії), 

метаоператори (дискурсивний простір). На першому рівні вони відповідають 

процесам номіналізації та іншим операторам актуалізації ситуації комунікації, 

зокрема хронотопної прив’язки, на другому – інтерпретації, творення 

«смислової мапи», на третьому – розбудова смислу через валоризацію: 

співвіднесення репрезентації світу в певних комунікаційних параметрах із 

дискурсивними параметрами. Смисл як процес і як система, що формуються в 

часі й визначають особливості культури, мають різні комунікаційні площини і 

комунікаційні практики. 

Медіапростір як наукова проблема постає також у контексті 

культурологічного напрямку (Н. Зражевська «Феномен медіакультури у сфері 

соціальних комунікацій» [166], Н. Кирилова «Медиакультура: от модерна к 

постмодерну» [198], І. Лізунова «Безграничность медиапространства: будущее 

и реальность» [246], Ф. Фоссато «Медиаландшафт: 1991-2003» [451] та ін.). 

Праця української дослідниці Н.Зражевської вирізняється серед російських 

авторів осмисленням медіакультури в системі соціальних комунікацій. С. 

Довгаль визначає змістовим аспектом медіапростору – медіакультуру [125, 

с. 14], котра постає як мікросередовище взаємодії людини і медіа. Феномен 

медіакультури постає в контексті постмодерної парадигми. 
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Ще одним напрямком досліджень медіапростору, констатованим у 

дослідженнях І. Дзялошинського, О. Монастирьової, є геополітичне розуміння 

медіапростору, що  передбачає певне географічне розташування 

інформаційних ресурсів, джерел інформації, технологічних систем зору 

інформації тощо. Наприклад, ряд публікацій в інтернеті 2014-2015 (trust.ua, 

corrupcia.net, «Новая газета», stopfake.org, uainfo.org та ін.) рр. присвячено темі 

«ольгинських тролів» або «кремлеботів», діяльність яких спрямована проти 

України в інформаційній війні. Фірма ООО «Агентство интернет-

исследований», що знаходиться у Петербурзі поряд із залізничною станцією 

«Ольгино», здійснює платні коментарі та продукує політичні пости. Місце, з 

якого здійснюють ці послуги, стало основою для утворення назви «ольгинські 

тролі». Водночас геополітичний підхід передбачає розгляд особливостей 

медіаресурсів на певних територіях: національних, регіональних медіа тощо. 

Цікавим у цьому плані є дослідження Б. Шулумба «Медиапростарство как 

фактор межэтнического взаимодействия (на примере Республики Абхазия)» 

(2015) [544], в якому попри стратегію толерантного до окупанта дискурсу 

відзначаються реалії медіапростору окупованої Росією території Грузії: 

відсутність економічних та кадрових можливостей для розвитку журналістики 

національних меншин, заполонення медіапростору російським медійним 

продуктом, широке використання російської мови. Окремим напрямком 

геополітичних досліджень можна вважати урбаністику, наприклад, С. Касаткіна 

«Медиапространство современого города» [187], де дається оцінка 

неоднорідності медіапростору Росії відповідно до різних типів міст із 

інформаційною нерівністю.  

Російський медіапростір за географічним принципом може бути 

поділений на такі рівні: глобальний, національний, локальний, анклавний. У 

дослідженні медіапланування та управління соціальним простором Росії 

В. Бузін вказує на той факт, що найменше піддається управлінським впливам 

глобальний простір і найбільш від них залежним є регіональний [187]. 

Дослідження механізмів управління (за системою AGIL Т. Парсонса) 
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контентом, медіаносієм, аудиторією продемонструвало як законодавче, так і 

неформальне регулювання мас-медіа в РФ (адміністративно-владні структури, 

суспільні організації).  

У напряму соціальних комунікацій В. Різун визначає ряд пріоритетних 

проблем, що потребують наукового вирішення: «інституаціалізація, 

морфологізація, ієрархізація громади як суб’єкта-комуніката соціальних 

комунікацій; формування суб’єктно-суб’єктного підходу в системі соціального 

комунікування; протидія та ризики в соціальній комунікації, а саме ризики, які 

спричинені пасивністю суб’єкта-комуніката; вивчення механізмів перетворення 

суб’єкта-комуніката на об’єкта; формування загальної, політичної, медійної 

культури у членів громади як способу боротьби з пасивністю громади» [386]. 

Про управління медіапотоками говорить російський дослідник В. Ільїн, 

зокрема, виникнення і функціонування нового інженерного напрямку в 

соціології подібного до «опору матеріалів» для вивчення «ролі мікроелементів 

в розвитку суспільств, соціальних інститутів і соціальних груп» [174, с. 49]. 

Пошуки метатеорії в українському науковому дискурсі спонукають до аналізу у 

напрямку соціальних комунікацій.  Медіа, як ретранслятори змістів у 

суспільстві, згідно з С. Квітом «обслуговують інтереси різних соціальних груп 

суспільства, розвиваючи зв’язки, тобто комунікацію між ними» [195, с. 14]. 

Зміни у інформаційній сфері пов’язані із активним розвитком 

суспільства. Ф. Мейер зауважує: «ми можемо погодитися, що технології 

інформаційного століття виробляють дані швидше, ніж вони виробляють 

розуміння. Замість того щоб замінити журналістику, Інтернет створює нову 

потребу ринку: для синтезу та інтерпретації постійно збільшується потік 

фактів» [620]. Він говорить, що для сприйняття інформації, ми потребуємо 

структурування, а також поділу інформації на блоки. Новини є більше, ніж 

висвітлення подій, вони ґрунтуються на моделях і базових структурах, які 

виготовляють шаблони для покращення сприйняття інформації. Одним із 

шляхів подання інформації є історія (storytelling), яка може мати більший успіх, 

ніж звичайний виклад подій. У цьому полягає особливість наративної 
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журналістики. Водночас, виникає проблема необроблених даних, які можуть 

бути прирівняні до шуму. Нескінченний потік даних збільшується, тому буде 

попит на інститути і більш досконалі методи обробки. Це також перспектива 

наративної журналістики. Загрозливим явищем може бути фрагментація 

інформації, що сприяє поляризації та посиленню екстремістських поглядів. 

Доречною є думка К. Шерклі про те, що сьогодні медіа «соціальні, глобальні, 

повсюдні і дешеві», вони перетворюють громадськість, роблять її більш 

активною. Інформація повинна допомагати демократії –- це її призначення, 

проте в сучасному світі гібридних технологій вона також є інструментом 

творення, яким може скористатись будь-хто за збігу певних умов. 

Зв’язок соціальних змін із проблемами глобалізації та інформаціоналізації 

констатує М. Кастельс у праці «Інформаційна епоха», відзначаючи тенденцію 

сьогодення – структурування суспільств навколо біполярної опозиції між 

Мережею і «Я». Розробляючи теорію інформаційного суспільства, він звертає 

увагу на важливість історичної і культурної специфіки інформаційного 

суспільства. Принципи функціонування різних способів розвитку має свої 

особливості організації технологічних процесів. Інформаціоналізм як форми 

розвитку суспільства (інформаційного, що приходить після індустріального) 

орієнтується на накопичення знань та підвищення ефективності переробки 

інформації. На думку М. Кастельса, інформаційне суспільство виявляє тісний 

звʼязок культури та виробничих сил, що приводить до нових історичних форм 

соціальної взаємодії і соціальних змін.  

Інформаційна епоха, за свідченням М. Кастельса, створює нову соціальну 

структуру. Для розуміння цих змін він дає характеристику інформаціно-

технологічних парадигм, які є основою інформаційного суспільства:  

- розробка технологій впливу на інформацію;  

- всеохопність ефектів нових технологій;  

- мережева логіка;  

- гнучкість;  

- конвергенція технологій у високоінтегрованій системі.  
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Проблеми інформаційного суспільства та інформаційного виробництва 

розглядають також Е. Тоффлер, Дж. Нейсбіт, Й. Масуда, Ф. Ферраротті, 

вбачаючи в його розвитку появу нової життєвої філософії. Цю філософію 

можна чітко простежити у працях Й. Масуда («Комп’ютопія» (1966 р.), 

«Інформаційне суспільство як постіндустріальне суспільство» (1981 р.), 

«Гіпотеза про генезис Homo Intelligents» (1985 р.), котрий говорить про появу 

людини, вільної у виборі, часі, що володіє об’єктивізованою інформацією. 

Інтерес до інформаційного суспільства спонукав також до осмислення розвитку 

журналістики в контексті оперування інформацією, тому увага до поняття 

інформації та її розуміння стимулювало українських науковців. Серед 

універсальних тлумачень поняття інформації було обрано ту систему, що 

пов’язана із журналістикою як масовокомунікаційною діяльністю 

(В. Березенко, Т. Жолубак, В. Іванов, В. Різун та ін.), участю в глобалізаційних 

процесах та пошук національної моделі журналістики (В. Буряк, С. Квіт, 

Й. Лось, В. Різун та ін.). Інформація може розглядатись як «ідеальна субстанція» 

(Т. Жолубак), що може зазнавати інтерпретації, котру здійснюють медіа.  

Створення «галактики комунікацій» відзначається реструктуризацією 

медіа та переорієнтацією аудиторії і, відповідно, соціальних зрушень, які в 

підсумку формують «систему масової інформації» із «масовою культурою», що 

творить «масове суспільство». М. Кастельс висуває гіпотезу мінімальних 

зусиль, що характеризує суспільство, продуковане феноменом телебачення. 

Саме цей тип медіа стає провідним і пропонує продукт, який не потребує 

аналізу. Широкі можливості для творення пропагандистського продукту 

дозволяє телебаченню, як про це свідчить досвід РФ, формувати громадську 

свідомість у потрібному для політичних еліт напряму, творення міфів через ряд 

телевізійних сюжетів, які примушують людину відмовлятись від свободи 

вибору заради «захисту» від вигаданих, зручних для еліт образів ворога, 

«боротьба» з яким вимагає обмежень прав і свобод. Складну ситуацію із 

телебаченням, котре не дає інформації для роздумів, окреслює Я. Засурський, а 

перегляд телепередач, за його словами, «цілком антипросвітницьке заняття» 
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(інтерв’ю із Я. Засурським на радіо «Свобода» 17 вересня 2015 року – 

http://www.svoboda.org/content/article/27251704.html). Гіпотеза мінімальних 

зусиль, запропонована М. Кастельсом, підтверджується, адже завдяки 

телевізійному продукту із використанням старих і нових технологій пропаганди 

досягається бажаний результат.  

Комунікаційні особливості медіа, окреслені М. Кастельсом, полягають у 

осмисленні ряду питань культури і соціальної структури суспільства:   

1. Комунікаційними особливостями телебачення є імітація реальності та 

легкість сприйняття образів, що впливають на соціальну поведінку.  

2. Медіа в цілому мають односпрямовану комунікаційну систему, тому 

процесу комунікації як взаємодії того, хто передає інформацію і того, хто 

отримує під час інтерпретації повідомлення, немає.  

3. Водночас медіа становлять у культурі основний матеріал 

комунікаційних процесів. Оскільки людина живе в середовищі медіа, то вони й 

формують значну частину символічних стимулів.  

4. Повідомлення медіа є частиною мультисемантичного тексту, що має 

нечіткі контури.  

5. Комп’ютерна комунікація форму культуру і охоплює сферу соціальної 

активності, наслідками якої стають космополітизм та глобалізація.  

6. Мультимедіасистеми формують нову електронну культуру. Електронні 

засоби абсорбують традиційну культуру і охоплюють усі види культурного 

вираження, вони здійснюють зростання соціальної стратифікації, а також інтеграцію 

усіх видів повідомлень в одній когнітивній структурі, будують нове символічне 

середовище, поєднуючи в комунікаційній думці минуле, сучасне і майбутнє [188].  

Роль медіа у комунікації в суспільстві визначається по-різному. Часто 

медіа розглядають не як засіб соціальних практик, а як засіб пропаганди 

нав’язування громадськості тих чи інших ідей. Як зазначає Ж. Бодріяр в роботі 

«Реквієм по мас-медіа», «мас-медіа – не коефіцієнт, а оператор (effecteur) 

ідеології» [30], адже вони вербалізують дискурс панівних еліт у їх боротьбі за 
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право створення легітимних уявлень про світ, тому вони не можуть за своїм 

призначенням бути «революційними» або «нейтральними».  

Поняття віртуальної реальності визначається М. Кастельсом як система, 

в якій реальність тісно поєднана з віртуальними образами і вигаданим світом, 

так що стає можливим взаємовплив на рівні формування досвіду. Соціальні 

ефекти потребують розвитку комунікації типу інтернету (горизонтальної, 

багатовузлової). Ця система трансформує простір і час, фундаментом нової 

культури стають «простір потоків та позачасовий час». Суспільство, на думку 

М. Кастельса, будується навколо різного типу потоків, до яких належать 

капітал, інформація, технології, організаційна взаємодія, зображення, звуки і 

символи. Потоки стають одним з елементів соціальної організації і є 

вираженням процесів «економічного, політичного і символічного життя». 

Простір потоків – це нова просторова форма, що утворена соціальними 

практиками, які домінують у мережевому суспільстві й формують його. Потоки 

є обмінами (цілеспрямовані, повторювані, програмовані) між різними 

позиціями соціальних акторів у структурах суспільства. Отже, йдеться про 

фрагментацію, проте в цілому ця фрагментація становить тип міської культури.  

Досліджуючи теорію соціального простору та теорію простору потоків, 

автор виходить із положення про те, що «простір є вираженням суспільства» 

[188, с. 35]. Це кристалізований час. На думку М. Кастельса, простір потоків 

може бути представлений як трирівнева структура:  

- матеріальний рівень – телекомунікації, комп’ютерні системи тощо 

(тобто технологічна структура міста чи регіону як просторового вираження 

мережі взаємодій);  

- вузли і комунікаційні центри (певні місця, що мають соціальні, 

культурні, географічні і функціональні особливості) як комунікатори;  

- еліти (їх просторова організація), навколо яких будується організований 

простір. Це функціональна структура інформації в мережевому суспільстві. 

Мережа як середовище взаємодії створює нову парадигму комунікації. 

Соціальна взаємодія в мережі отримує власні характеристики, серед яких – 
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творення віртуальної реальності, нових соціокультурних феноменів, ілюзії 

всеприсутності, інтерактивність та ін. 

Людина сприймає простір як простір місць, зауважує М. Кастельс, 

обґрунтовуючи розуміння поняття місця як території, що характеризується 

єдністю форми, функції і значення. Простір потоків становить процес 

глобалізації, а простір місць – локалізації, адже простір місць – це життєвий 

простір людини. Новий світ, на його думку, окреслюється в кінці 1960-х на 

початку 1970-х рр., коли з’являється нова домінантна соціальна структура – 

мережеве суспільство із глобальною інформаційною економікою і культурою 

віртуальної реальності. В інформаційну епоху боротьба за владу відбувається в 

медіа. Влада – можливість нав’язувати поведінкові стереотипи через 

інформаційну взаємодію та символи.  

Розробляючи концепцію нового суспільства, Е. Тоффлер («Шок 

майбутнього») пропонує поняття шоку культури, тобто того впливу чужої 

культури на людину, яка занурюється в неї. Феномен шоку майбутнього 

виникає через стрімкі зміни в суспільстві, пов’язані із накладанням нової 

культури на стару, новий соціальний ландшафт. Е. Тоффлер звернув увагу на 

швидкість накопичення корисної інформації (знань), яка значно зросла, що 

пришвидшує перетворення в суспільстві.  

Ідентифікаційними компонентами ситуацій є речі, місця, люди, що 

включені в суспільство, контекст ідей або інформації [437, с.45]. Ця структура 

може формувати різні уявлення про світ і, під впливом прискорення змінювати 

їх. Різні стосунки, поява нових видів зв’язків між людьми змінюють 

комунікаційні основи. 

Уявлення про світ людина формує на основі ментальної моделі світу, нові 

знання видозмінюють старі, медіа створюють нові образи, що відповідають 

новим соціальних умовам, а людина намагається їх засвоїти, щоб 

пристосуватись до нових умов. Типологію образів Е. Тоффлера («Третя хвиля») 

грунтується на розмежуванні простих й концептуальних перцептів («сліди» 

інформації), формування яких відбувається в суспільстві. 
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Розглядаючи проектування інформації людиною, Е. Тоффлер («Шок 

майбутнього») звертає увагу на особливості інформаційних повідомлень, що 

отримуються людиною. Вони можуть бути некодованими і кодованими, а 

також інші типи повідомлень, продукованих медіа – попередньо спроектованих 

(більш стиснені, жорстко організовані, менш розпливчасті) [437, с. 188]. Автор 

говорить про безперервний вплив медіа із кодованою інформацією, 

спрямованою на системи сприйняття людини. Медіа ж закріплюють у 

свідомості споживачів інформації соціальні зміни, такі як «одноразовість», 

споживання, влада стилю, новий тип родини тощо.  

Щодо ролі медіа в суспільстві «третьої хвилі», то, на його думку, буде 

відбуватися «демасифікація мас-медіа», що полягатиме у втраті широких 

аудиторій і більш вузькій спеціалізації, а також заміні традиційних медіа 

(преса, радіо, телебачення), ринок активно займатимуть нові (наприклад, 

електронні ігри, які розглядаються західними науковцями як тип електронних 

видань, або інформаційні служби). Це буде, як вказує Е. Тоффлер, епохою не 

масових засобів інформації. Разом із техносферою з’являється інфосфера. Це 

середовище, що пронизане інтелектом (майбутнє, на думку автора «Третьої 

хвилі»), пов’язане із штучним інтелектом, розвитком комп’ютерної технології. 

Цей інтелект він бачить подібним до того, як давні народи наділяли всю живу і 

неживу природу розумінням життя, яке існувало навколо у всьому, так само 

інтелект буде оточувати людину. Інфосфера спричинить трансформацію 

людської свідомості та зміни роботи людини з інформацією.  

Демасифікація медіа спонукатиме до демасифікації свідомості. На 

відміну від звичної для медіа ХХ ст. подачі інформації, що є систематизованою 

за певними принципами, готових моральних та ідеологічних принципів, сучасні 

медіа пропонують різнорідну інформацію, що дезорієнтує – рекламою, 

теоріями, уривками новин, які об’єднуються назвою кліп-культура. Нова 

ментальна модель реальності бліців стає основою демасифікації, таку 

інформацію людина змушена аналізувати та систематизувати самостійно. 

Прогноз залишається на майбутнє, проте самі медіа мають сприяти розвитку 
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критичного мислення, здатного протистояти матеріалам пропаганди. 

Український інформаційний простір також критикують за відсутність єдиної 

системи, але ця відсутність є свідченням відсутності цензури, що є запорукою 

можливості участі медіа у суспільних перетвореннях. 

Інфосфера також змінює соціальну памʼять. Е. Tоффлер розроляє свій 

прогноз щодо розвитку інфосфери та психосфери. Людина здійснить новий 

прорив у розвитку засобів комунікації як на технічному рівні, так і на 

інтелектуальному. Все це буде зумовлено набагато кращою організацією 

інформації про світ та людину. Крім того соціальна пам’ять (що ґрунтується на 

матеріальних артефактах і є пасивною) буде активною і широкою. Цей варіант 

розвитку подій є основою інформаційного суспільства як суспільства 

принципово нового із основним продуктом – інформацією.  

Проєкт третьої хвилі Е. Тоффлер розглядав у контексті розвитку 

телекомунікацій, яким надавав визначальної ролі. Вони б сприяли змінам 

структури суспільства, зокрема психосфери цивілізації, яка отримує нові 

навантаження через зміни у трьох основних потребах особистості: потреба в 

спільноті, структурі, смислі. Формується ряд проблем у суспільстві, відповіддю 

на які буде телеспільнота, коли нові системи комунікації сприятимуть високій 

мобільності суспільства. Наразі такою структурою став інтернет. Структура 

життя, як вказує Е. Тоффлер, набуває змін у Третій хвилі, і смисли породжують 

нові соціальні явища, наприклад, розростання культів.  

Соціальний простір структурує інформаційні потоки і уявлення про світ і 

також набуває структурування під впливом соціальної інформації. Інформація, 

продукована мас-медіа, може бути поділена на два види (за класифікацією 

Н. Габор): природну, що з’являється в процесі соціальних практик, та штучну, 

котра створюється з певною метою зацікавленими структурами. Штучна 

інформація, якщо відкинути рекламний і піар-дискурс, що розглядається в 

сучасній науці як «діалогічно орієнтована соціально комунікаційна практика, 

принцип функціонування якої відповідає двосторонній симетричній моделі, що 

поступово отримує поширення в  інформаційно-комунікаційній діяльності 
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соціальних об’єктів» [23, с. 304] і передбачає перетворення «об’єкта 

комунікаційного впливу на суб’єкт соціокомунікативної взаємодії» [23, с. 304], 

тобто відкидає принцип прямого впливу для вироблення відповідних 

соціальних дій споживачами цих інформаційних продуктів, реалізується у 

пропагандистських продуктах.  

Йдеться про поділ видів впливів – переконливий та маніпулятивний. 

Переконання як конструктивний вплив (аргументований вплив, що передбачає 

наближення адреса до істини у його пошуках) на громадську думку в 

журналістиці розроблений М. Скуленко, який класифікує засоби впливу: 

психологічні (зв’язок із актуальними потребами та інтересами, врахування 

психологічних особливостей індивідів та соціальних груп, специфічних 

характеристик аудиторій), інтерпретація як вияв авторських суджень 

(констатація, пояснення, обґрунтування), навіювання (соціально-психологічний 

вплив, заснований на довірі) [414]. Другий вид впливу – маніпулятивний – 

передбачає приховану дію, спрямовану на об’єкт. Цей вплив є однобічним, 

цілеспрямованим і сприяє некритичності особистості.  

Вироблення пропагандитського контенту може здіснюватися в контексті 

інформаційної політики держави, яка втручається в маркетинг мас-медійних 

структур, апелюючи до інтересів суспільства (концепція соціально-етичного 

маркетингу). 

Вибір виду інформаційного продукту та засобів впливу демонструє рівень 

кореляції політичного поля і медіаполя. Владний чинник може бути 

визначальним у побудові інформаційного простору. Наприклад, Міністерство 

оборони Росії проводить конкурс професійної майстерності журналістів 

«Медиа-Ас-2015», що спеціалізуються на «армійській та військово-

патріотичній тематиці». На церемонії нагородження (27 березня 2015 р.) 

міністр оборони С. Шойгу висловлює офіційну позицію російської влади щодо 

ставлення до медіа: «Слово, камера, фотографія, інтернет і взагалі інформація 

стали ще одним видом зброї, ще одним видом Збройних сил» 

(http://www.rg.ru/2015/03/27/shoigu-site.html#/5364_56cd4c8b/). Гібридна війна, 

http://www.rg.ru/2015/03/27/shoigu-site.html#/5364_56cd4c8b/
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яку веде Росія проти України, включає інформаційний складник, де значну 

частину відведено пропагандистським матеріалам для трьох типів аудиторії: 

російська (для внутрішнього вживання формується образ українців-ворогів, а 

також США як винуватця усіх негараздів Росії), українська (творення 

привабливих образів «російського світу» та міфу «двох Україн»), європейська 

аудиторія (впровадження міфу «двох Україн», меседж «Україна є частиною 

Росії або Україна – це Росія», формування позитивного іміджу Росії-

миротворця). Найбільш успішною є пропаганда в РФ, тоді як європейські 

країни, незважаючи на інформаційну активність російських медіа (наприклад, 

МІА Russia Today), зберігають недовіру до РФ. Про це свідчать соцопитування 

Pew Research Center (США) (Додаток Б), «Левада-центр» (РФ), дослідження 

Київського міжнародного інституту соціології 

(http://ru.krymr.com/content/article/27178110.html). Інформаційну війну Росії 

проти України констатують європейські та американські фахівці, і ці думки 

через медіа поширюються для широкої громадськості, зокрема, Герлінда Нігус, 

представник відділу громадської дипломатії НАТО, на Київському 

міжнародному комунікаційному форумі відзначила, що «як на сході, так і на 

півдні дійові особи використовують комунікацію як зброю, а отже ми живемо 

за часів інформаційної війни» (публікація «Европейської правди» від 4 вересня 

2015 року – http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/09/4/7037823/). У її 

промові також відзначено різницю між демократичниим суспільствами та 

суспільствами з диктатурою, якою є РФ, зокрема у ставленні до громадської 

думки. Розробки з гібридної війни, на думку Г.Почепцова 

(http://osvita.mediasapiens.ua/trends/1411978127/rossiyskie_analiticheskie_kontekst

y_gibridnoy_voyny/), здійснювались В. Сурковим та іншими посадовими 

особами в рамках московського проекту «Нетократія».  

Оцінку діяльності інформаційної війни Росії проти України було 

зроблено ГО «Детектор медіа» у 2017 р. (Додаток Б1). Російські наративи 

впливали на новинний та розважальний контенти. Наприклад, на початок 

агресії Росії частину розважального контенту українських телеканалів складали 

http://www.eurointegration.com.ua/articles/2015/09/4/7037823/
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серіали російського виробництва, отже, 2014 року громадськість та 

медіаспеціалісти почали говорити про важливість захисту українського 

інформаційного простору. Серед решти заходів було акцентовано на 

кінопродукції російського виробництва, яка може містити інформаційну 

загрозу для українського глядача. Насаперед було звернуто увагу на тематику 

серіалів, що прославляють збройні сили РФ, а також силові структури. 

Звичайно, такий продукт не повинен перебувати в українському розважальному 

контенті, проте  серіали, які можна віднести до мелодрам також містили ці 

наративи.  

Медіаконсалтингова компанія Media Resources Management проводила 

аналіз телеефірів і уклала топ-10 каналів, на яких переважали серіали 

російського виробництва (Додаток Б2). Це дослідження показало, що в 

українському ефірі 2014 року були широко представлені саме серіали і шоу з 

меседжами, які невелювали національну ідентифікацію українців. Для 

прикладу ми взяли російський серіал «Полоса відчуження» («Полоса 

отчуждения») вироблений кінокомпанією «Русское» у 2014 році (інформація 

сайту Кино-Театр.ru: http://www.kino-teatr.ru/kino/movie/ros/110409/annot/). 

Серіал за жанром визначено як мелодраму. Цікавим фактом є те, що прем’єра 

його відбулась 22 листопада 2014 (ТРК «Украина»), 29 грудня 2014 (Россия-1), 

отже, до українського глядача він потрапив раніше, ніж до російського. Це 

свідчить про тенденцію в російському кіно, коли продукція розрахована 

насампере для трансляції для українського споживача. На нашу думку, цей 

серіал є одним із «непомітних» поставлених на конвеєр продуктів російської 

кіноіндустрії, який містить прозорі, видимі неозброєним оком кіно ляпи та має 

впізнавані образи «хороших» і «поганих» людей, які втрачають 

індивідуальність і є шаблонними.  

Цікава простежити тенденцію в оцінці цього серіалу глядачами. Серед 

позитивних відгуків відзначається гра акторів, продумана інтрига, життєвість, 

негативні ж відгуки відкривають тенденцію російських серіалів – штампи, 

убогість сюжету і головних героїв. Головними героями, є жінка, яка зазнає 
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страждань і випробувань, і її теперішній чоловік та друг і майбутній чоловік – 

військові. Звичайно, за жанром мелодрами все завершується щасливо, життєва 

історія Валі має вчити працелюбності, віри в свої сили, а також демонструвати 

переваги дотримання моральних якостей. Загрозами для українського 

інформаційного простору є прихована реклама російської армії, викривлена 

картина дійсності, яка ідентифікується глядачем як «своя», навіюється віра в 

справедливу державу, некритичність до дій чиновництва.  

Російська кіноіндустрія спрямована на те, що розмивати ідентифікації 

між росіянами, українцями, білорусами, створювати єдине інформаційне поле і 

не давати можливості Україні вийти із сфери впливу Росії.  

Проведене нами у 2015 році опитування (мета опитування розвідувальна, 

оскільки вибірка нерепрезентативна) серед студентів 1-4 курсів бакалаврату та 

магістрів 1 року навчання факультуту журналістики та філологічного 

факультету Запорізького національного університету (усього 173 студенти) 

щодо можливостей серіалів та кіноіндустрії в цілому формувати наративи 

показало, що 73 % опитаних вважають, що кінотвори впливають на формування 

ідей, моду, поведінку людей, решта – не могли сказати і не вважали, що вони 

можуть бути чинниками формування.  

Повторне опитування студентів факультету журналістики (126 осіб) 

вересень 2018 року показало, що 82 % респондентів вважають кінотвори 

інструментом формування поведінки людей, створення медійної картинки 

підвищує їх довіру до позитивних прикладів, кількість тих, хто так не вважає, і 

тих, хто не може відповісти, сумнівається, була рівною – по 4 %.   

Демократичні суспільства характеризуються прагненням до 

асиметричності й варіативності інформаційного продукту, що демонструє 

також і український медіапростір. Це часто дезорієнтує українську аудиторію, 

що звикла перебувати під впливом пропагандистських матеріалів медіа, яка зі 

зміною тоталітарного режиму частково потрапила під вплив російського 

медійного простору, в якому продукується некритичність і споживання готових 

(спеціально оброблених) конструктів. Складна соціально-економічна та 
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політична ситуація в Україні 2013-2015 років сприяла породженню медіаістерії 

(ще один метафоричний термін – медіафренія), продукуванню якої сприяють 

соцмережі (традиційні форми реакції на події, висвітлювані в мас-медіа – 

«зрада!», «перемога!», як оцінні медіамеседжі). Виходом із ситуації є не 

творення контрпропагандистського продукту, а підвищення медіаграмотності, 

роз’яснення матеріалів російської пропаганди (наприклад, інтернет-проект 

«Інформаційні війська України», що має свою сторінку на Facebook з 2015 

року), а також викриття брехні у медіа (наприклад, проект Stopfake.org 

(http://www.stopfake.org), сайт для перевірки фактів та інші платформи).  

Ще одним прикладом відповіді на дезінформацію та інформаційну війну 

Росії проти України можна вважати пожвавлення висвітлення цієї теми в 

кінотворах. Це ж стосується і видавництва книжок про війну на Сході, так, у 

2018 році книжкова оглядачка Г. Скоріна нарахувала 150 творів 

(http://archive.chytomo.com/news/knizhkova-oglyadachka-zibrala-150-knig-pro-

rosijsko-ukraiinsku-vijnu). 

Психологічні розробки сприйняття інформації порушувались у контексті 

комунікаційно-прикладних технологій (наприклад, етапи сприйняття нового 

товару, технології просування ідей – О. Гуляєв,  Г. Почепцов, С. Ставченко та ін.), 

психології (розробки Ж. Піаже, Н. Давидовської, Н. Маслової та ін.), політології 

(М. Величкович, С. Ставченко), журналістикознавства (К. Овчаренко, Є. Лазарева, 

М. Шостак).  Наприклад, К. Овчаренко наводить схему життєвого циклу 

новини: фаза «нульової оцінки»; новинна інтерпретація; кумуляція – зростання 

кількості медіа-текстів; піковий період; маргіналізація новини, після якої 

можливий її наступний розвиток – період реінкарнації або фонізації 

(морального старіння) [308]. Відділення новини від інтерпретації є одним із 

важливих елементів журналістської діяльності (В. Здоровега, В. Різун та ін.). 

Водночас інтерпретація є частиною переконання як конструктивного впливу, 

що протистоїть маніпулюванню (М. Скуленко).  

Формування громадської думки в демократичних медіа має свої закони, 

що ґрунтуються на праві кожного члена суспільства обирати власну позицію. 
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Для прийняття потрібних рішень медіа-агенти формують матеріал, метою якого 

є поінформування щодо потреби здійснення тих чи інших кроків. Психологічна 

реакція на нову інформацію полягає у запереченні нового, тому наступним 

етапом є своєрідний відхід на нейтральну позицію і поява у мас-медіа 

матеріалів, що не підтримують запропонований проект дій. Етап пояснень 

полягає у поступовому й різнобічному роз’ясненні необхідності дій і кроків. 

Цю систему описує у своїх публікаціях блогер-політичний оглядач Олег 

Пономарь (зокрема, період, 2014-2017 рр.).  

Це досить традиційна система поширення ідей, які потребують 

громадського обговорення. Перші два етапи процесу можуть бути зображені 

графічно: 

 

 На діаграмі символом + позначено позитивну подачу інформації 

(аргументація необхідності конкретних дій); символом - протилежну точку 

зору; поєднання цих символів вказує на інформацію, що пропонує різні точки 

зору. Третій етап пропонує зазвичай позитивну подачу інформації, яка має 

закріпити переконання у необхідності певних дій. Всі ці етапи повинні бути 

позбавлені дезінформації, псевдоінформації, які є прикметами низького 

духовного рівня суспільства. Вони повинні базуватись на висвітленні різних 

думок та ідей щодо вирішення певних проблем. Для того, щоб підготувати 

суспільство до прийняття тих чи інших рішень має бути представлена 

необхідна інформація. Захистом від маніпулювання є дотримання журналістами 

професійних стандартів, відмова від пропаганди та контрпропаганди.  

Професійні стандарти журналістики при їх виконанні також запобігають 

маніпулятивним тенденціям, споживачеві/користувачеві пропонується три 

різних точки зору, що дає можливість більш об’єктивно скласти враження про 
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подію. Для країн, що перебувають у критичних ситуаціях із військовими 

конфліктами, характерним стає патріотичний журналізм. Дослідження цього 

типу журналістики здійснювали американські науковці (Е. Хоскінс, Д. Холлін, 

Дж. Калдвел, М. Шапіро, Ф. Тейлор та ін.), водночас подібні спостереження та 

дослідження були зроблені і в Україні різними медіаекспертами (А. Бойко, 

В. Іванов, Н. Лигачова, О. Пашніна, Т. Пушнова та ін.). Використання мови 

ворожнечі, спотворення реальності через спробу врахувати інтереси держави не 

сприяють розвитку журналістики та довірі аудиторії до медіа. Як зазначає 

О. Пашина, «журналіст, котрий висвітлює подію, позиціонує себе не як 

незалежне джерело для передачі інформації, а, насамперед, як громадянин 

певної країни, відтак керується не професійними правилами, а інтересами 

країни. Він подає одні факти і водночас замовчує інші, в такий спосіб 

порушуючи право людей на знання та на вільний доступ до інформації» [324, 

с. 61]. Ця ситуація загрозлива введенням самоцензури як виду цензури. 

Російська журналістика, що робить подібні заклики до патріотичного 

журналізму, демонструє шкідливість такого типу журналістики, і цей досвід 

має враховувати українське суспільство. Є потреба привчати людину до роботи 

з інформацією, перевірки фактів, аналізу цілісної картини, а не розрізнених 

фактів, розуміння впливу політичного та економічного капіталів на медіа і 

вміння враховувати участь інших типів полів при формуванні поля 

журналістики.  

Одним із стандартів журналістики є толерантність, релігійна, расова, 

сексуальна терпиість, які є одним із принципів європейських цінностей, де 

визначальною рисою є гуманне ставлення до людини. Соціально-просторова 

проблема феномену перетворення Європи на багатонаціональний та 

багаторасовий континент відзначається європейськими дослідниками У. Еко 

(«Міграція, терпимість, нестерпиме» [131]), Ю. Крістева («Самі собі чужі» 

[224]) та ін. Соціально-просторова проблематика долання простору, міграції, 

іміграції виявляється в культурологічній та філософській інтерпретації 

взаємозв’язку медіакультури та медіаекології в контексті медіапростору.  
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Вплив інформації на людину є одним із найбільш активно розроблюваних 

у науковому дискурсі (М. Кастельс, М. Маклюєн, Х. Ортега-и-Гассет, 

Е. Тофлер, Р. Харріс, А. Руднєв, В. Карлова, С. Квіт, Т. Конюхова, С. Макеєв, 

Ю. Нестеряк, С. Довгаль, Г. Почепцов, М. Присяжнюк, О. Хоменко, 

Ю. Фінклер та ін.). Ці дослідження засвідчують зміну комунікації, зростання 

ролі масової комунікації та уявлень про просторово-часові властивості світу. 

Розробка технік вимірювання впливу мас-медіа на суспільство відбувається у 

напряму математико-статистичних та біолого-психологічних методик, 

інформаційного моделювання. Теорії тотального і деструктивного впливу мас-

медіа так само залишаються на рівні гіпотез, разом із теоріями низького рівня 

впливу мас-медіа на свідомість людини. Механізми впливу залишаються 

незрозумілими. Водночас науковці знаходять фактори протистояння впливам, 

наприклад, такі мета-механізми як соціалізація і особистість «як універсальний 

механізм відбору і привласнення» [328, с. 82]. Як свідчить досвід, людина 

потребує відповідної підготовки для споживання інформаційного продукту мас-

медіа. Ця підготовка може тривати у напряму розвитку концепції поля, 

запропонованої П. Бурдьє і апробованою в європейському науковому дискурсі. 

Йдеться про творення системи медіаполя із окресленням інших типів полів, що 

мають різні джерела (капітали) – економічний, політичний, культурний та ін. 

Поняття медіапростору з соціокомунікаційного погляду має ряд 

характеристик: 

- глобалізаційність як одна з характерних прикмет, що водночас не 

виключає локалізації. Ця риса полягає у розумінні медіапростору як частини 

буття людини і глобального інформаційного середовища. Глобалізація, що 

структурує новий тип просторовості, формує нові напрямки медіапросторової 

орієнтації, зокрема, проблеми кібервіртуального простору (Н. Бойко, 

А. Петренко-Лисак, В. Щербина); 

- медіапростір має характерну мережеву будову, що складає 

організований простір медіасистем та акторів. Мережева будова дозволяє 

здійснювати комунікацію інтерактивно і масово; 
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- інтерактивність – комунікаційна його складник, що корелює зв’язок 

медіа із споживачем/користувачем; 

- структурування потоків соціальної інформації, формування уявлень про 

світ. Медіапростір здійснює структурування потоків інформації та процеси 

формування конструктів, творення легітимних картин світу, адже створений 

людиною як штучний віртуальний простір він стимулює продукування нових 

медіапродуктів; 

- зв’язок із іншими видами простору: соціальний, культурний, освітній та 

ін. Дослідження медіапростору здійснювались із позицій культурології, 

філософії, медіафілософії та медіаосвіти.  

Схематичне зображення комунікаційної структури медіапростору має 

врахувати наявність акторів – авторів контенту і каналів та мереж, які будуть 

транслювати ці продукти. Конструкти, вмонтовані в медіапродукти, мають 

отримати певну форму, матеріальне втілення (Рис 2.): 

 

 

 

 

 

 

 

 

Рис. 2. Комунікаційна структура медіапростору. 

Медіапростір значно розширився із появою новітніх медіа (термін 

«новітні медіа» обгрунтовує В. Шевченко [529]). До традиційних друкованих і 

електронних медіа додалися різноманітні канали, сервіси, мережі, блоги, які 

починають активно брати участь у творенні контенту і виробляти конструкти.  

Ефективна діяльність новітніх медіа підкріплена також їх успішністю на 

медіаринку. Медіапродукт може оплачуватись за передплатою або за рахунок 

продажів реклами. Звіт Factum Group Ukraine за листопад 2018 року демонструє 
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динаміку використання інтернету з 2010 року – 28 % регулярних користувачів 

до піку 2016 року – 66 % користувачів та останніх даних 2018 року – 63 % 

(Додаток Б3). За цими ж даними доля залученості до мережі серед людей 15-24 

років становить 95 %, 25-34 років – 92 %. Це надає значні можливості новітнім 

та традиційним медіа взаємодіяти із цією аудиторією, пропонуючи їм власний 

медійний продукт. Водночас, вони мають враховувати, які саме пристрої 

використовуються під час роботи з інтернет-мережею, а це 70 % мобільний 

телефон або смартфон, по 36 % домашній ноутбук і домашній стаціонарний 

комп’ютер.  

Обсяги рекламного ринку в Україні за даними Всеукраїнської рекламної 

асоціації (дані 2017, 2018 років) зростають, розподіл за обсягами реклами є 

таким (Додаток Б4). На першому місці інтернет-реклама, друге місце посідає 

телебачення. Активно втрачає свої позиції реклама в друкованих медіа. Отже, 

можливості монетизації прибутків за рахунок реклами зростає саме для тих 

медіа, які користуються інтернет-платформою. 

Огляд статистики використання соціальних мереж в Україні сайту 

Statcounter Global Stat у період з 2015 по 2018 рік (Додаток Б5) демонструє  

позицію лідера мережею Facebook (наприклад, за 2018 рік мінімальна кількість 

користувачів 41 %, максимальна майже 62 %), російська мережа ВКонтакте, яка 

в 2015 році мала кількість українських користувачів близько 24 % поступово 

знижувала темпи, найвищий показник за 2018 рік 5,7 %.  

Як правило, соцмережі можуть бути активними медіаторами і 

поширювати різноманітний контент із певними конструктами. Тенденція 

зменшення інтересу до російського контенту підтверджується також 

публікаціями ГО «Детектор медіа» та Media Sapiens, які оприлюднюють і 

поширюють дані проекту USAID «У-Медіа» від Інтерньюз. Дослідження 

аудиторії за 2015, 2016 рр. демонструють збільшення інтересу до регіональних 

мас-медіа, а також зменшення інтересу до російських  (Додаток Б6). За цими 

даними, лідерські позиції серед медіа тримає телебачення, популярними також 

є соцмережі та новинні сайти. Показник довіри до медіа фіксує низький рівень 
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довіри до російських медіа. Це є позитивною тенденцією для розвитку 

українського (в тому числі, україномовного, адже мовні квоти діють лише для 

мас-медіа, іншої можливості регулювати контент соцмереж крім процесів 

саморегуляції немає) контенту. Оптимістичні прогнози, які демонструють 

дослідження 2017, 2018 рр., дають підстави прогнозувати такі позитивні 

тенденції розвитку медіапростору України: 

- формування інструментів саморегуляції в галузі; 

- зменшення частки російського контенту; 

- пошук власної ніші та нових шляхів розвитку для традиційних медіа; 

- розвиток громадянського суспільства і його вплив на творення 

контенту медіа.  

Концептуалізація мас-медіа в соціальному просторі представлена в 

соціальних комунікаціях у трьох видах простору: соціокультурному, мовному, 

інформаційно-комунікаційному, окремі дослідження формують уявлення про 

вписаність мас-медіа у соціальний простір (Н. Зражевська, С. Квіт, С. Макеєв, 

В. Різун та ін.).   

Медіапростір є видом соціального простору, що пропонує власні форми 

соціальної взаємодії. Використовуючи свої особливості (глобалізаційність, 

мережевість та ін.), він породжує комунікаційні технології, котрі можуть 

ефективно формувати конструкти і забезпечують тісний взаємозв’язок 

комунікації і медіапростору. Зміни у медіапросторі спричиняють появу нових 

форм комунікації або сприяють модифікації у спілкуванні.  

 

 

Висновки до розділу 2 

 

 

Інтелектуальні гуманітарні проекти засвідчують потребу оновлення 

наукового дискурсу, відходу від традиційних поглядів, що заважають появі й 
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руху нових уявлень про світ. Медіаповорот в контексті інтелектуальних 

проектів ХХ століття (лінгвістичного, культурного, комунікаційного 

глобалістичного, просторового та ін. поворотів) виник як потреба 

переосмислення ролі медіа в суспільстві, зокрема визнання фрагментації світу, 

яку здійснюють мас-медіа, а також ряду загроз із появою нових явищ у 

медіпросторі.  

Авторське бачення медіаповороту полягає в розумінні його як явища, що 

засвідчує тісний звʼязок розвитку медіа та суспільства і формується на таких 

принципах: 

- визнання ущільнення часу, концептуалізація геопросторів, прискорення 

історії; 

- актуалізація питань просторовості: урбанізація, розуміння реальності 

(наприклад, віртуальна реальність), рух потоків інформації та ін.; 

- потреба нав’язування ідеологізованих уявлень про світ через мову, 

культуру, мас-медіа; 

- єдність різних матеріальних і нематеріальних сфер людського життя 

(ідея ноосфери, «розширення» людини та ін.), підвищений інтерес до розуміння 

природи інформації; 

- завданням медіадосліджень є протистояння загрозам та турбота про 

безпечність масового мас-медійного продукту. 

Термін медіапростір є активно вживаним у науковому дискурсі, аналіз 

різних підходів до його вивчення дає можливість визначити його як 

дворівневий:  

- матеріальні об’єкти виробництва і передачі інформації (із урахуванням 

географічних координат та ідеологічної заангажованості); 

- як вид віртуального простору. Сьогодні в науковому дискурсі 

представлені різні принципи поділу медіапростору, простежуються різні 

підходи до вивчення медіапростору (філософський, культурологічний, 

медіафілософський та ін.). Виявлено, що будь-які класифікації відповідають 

конкретним умовам досліджень, в контексті яких вони були здійснені.  



159 

 

Медіапростір представлений у географічному, фізичному, соціальному 

просторах і є активним творцем символічного. Відповідно моделі 

медіапростору, які пропонуються на пострадянському просторі, корелюються 

цими параметрами. Він є частиною соціального простору із набором 

специфічних ознак (система мас-медійних акторів, соціально конструйоване 

розуміння світу, комунікаційні можливості мас-медіа).  

Аналізуючи матеріали мас-медіа, зокрема зразки російської кіноіндустрії 

для українського і внутрішнього споживача у 2015 р., дійшли висновків, що 

вони формують наративи для розмивання різниці ідентифікацій між 

аудиторіями і покликані створювати єдиний інформаційний простір. А 

розвідувальні опитування (2015 і 2018 рр.) щодо ставлення до кіноіндустрії як 

інструменту формування ідей, концептів та соціального маркетингу у 

виробленні поведінки людей підтверджують розуміння її як серйозного 

чинника творення конструктів. 

Одним із актуальних питань є формування системи акторів (види медіа, 

групи професіоналів) та участю медіапростору у взаємодіях із іншими видами 

простору, залежністю медіа від трансформацій суспільства.  

Питання медіаспоживання узгоджуються із комунікаційними 

особливостями медіапростору, який формує різну соціальну поведінку під час 

споживання медіапродукту: інтерактивність, пасивність, інформованість та ін. 

Важливим індикатором медіапросторових моделей є ступінь залучення влади 

до медіакомунікації. Медіа є потужним творцем віртуальної реальності, яка 

повʼязана із формуванням соціальних уявлень про світ, картин світу.  

Авторська концепція медіапростору визначається такими його 

характеристиками: мережева будова, інтерактивність, структурування потоків 

інформації, формування уявлень про світ, звʼязок із іншими видами простору. 

Медіапростір є обмеженою структурою і комунікаційні системи, що 

формуються ним, мають свої можливості. Комунікаційні структури соціального 

простору грунтуться на комунікаційних технологіях у медіапросторі.  



160 

 

Розділ 3 КОНСТРУЮВАННЯ СОЦІАЛЬНОЇ РЕАЛЬНОСТІ В МАС-

МЕДІА 

 

 

3.1. Комунікаційні моделі медіаполів  

 

 

Концепцію поля в гуманітарному дискурсі розглянуто в наших 

публікаціях ([487], [488], [489], [507], [510]). Теорія поля дозволяє простежити 

окремі просторові уявлення, які показують залежність із характером 

комунікації в суспільстві.  

Концепт поля, як і концепт простору, потребує чіткої дефініції в 

соціальнокомунікаціному підході. Перший є локальним видом простору, 

включеного в систему соціального простору, наділеного власною структурою і 

здатністю до структурування. Він вступає у взаємодію з іншими 

локалізованими типами простору, утворюючи унікальну структуру взаємодії 

(комунікації) соціальних груп та їх агентів. Структура поля передбачає 

функціонування більш локалізованих підпросторів – субполів, котрі 

утворюються під впливом внутрішніх і зовінішіх польових процесів. Поле  

постає як локалізований простір (може мати автономну структуру), який є 

площиною для здійснення того чи іншого виду діяльності.  Різниця поля і 

субполя регламентується певними особливостями субполя в системі поля, 

наприклад, поле журналістики може мати такі окремі субполя як публіцистика, 

новинна журналістика та ін. (рис. 3) Отже, поле може здійснювати вплив і бути 

залученим до інших впливів за принципами комунікаційної взаємодії.  

 

 

 

 
публіцис

-тика 

 

новинна 

журналіс

-тика 

 

реклама 



161 

 

 

Рис. 3. Схема взаємодії субполів  

Поле медіа може розглядатись як одиниця, що утворена внаслідок 

специфічної діяльності і, як вказує В. Ільїн, є «вузлами переплетення тих або 

інших процесів» [174, с. 35]. Саме перетин цих процесів породжує різні види 

полів, компоненти яких складаються в систему: ресурси (поле є простором 

можливостей, тому він виявляє здатність володіти владою – різними типами та 

різної інтенсифікації), програми життєдіяльності (визначається культурою, 

набір основних правил), засоби комунікації (текстуальний характер) [174, с. 35–

36]. Водночас сама структура соціального поля є багаторівневою і перетин 

різних типів поля породжує оригінальні структури. На думку В.Ільїна, ця 

структури характеризується рекурсивністю – система в системі. Межі поля є 

зонами відчуження. Отже, формування конструктів буде залежати від ряду 

факторів, заданих ситуацією поля.  

Водночас, соціальний простір має фрагментарну структуру, тому окремі 

соціальні поля утворюють ці фрагменти. Цей принцип притаманний і 

формуванню картини світу в медіа. Окремі події складають мозаїку і 

визначають набір актуальних соціальних процесів. Розуміння події як 

структурного елемента медіаполя представлено у Є. Войтик. Вона пропонує 

розглядати структурні елементи поля, які, на її думку, збігаються із 

структурними елементами простору в цілому (сукупність полів складає 

простір): точка (найменший елемент, котрий формує координати простору та є 

місцем перетину інформаційних полів), лінія (визначає напрямок і межі), 

вектор (відрізок, що може здійснювати перетворення ланцюгу: інформація – 

медіаінформація – медіатекст), форма (стійка сутність), подія (елемент 

розвитку простору) [70, с. 238-239]. Ці поняття належать до математичних наук 

і обґрунтовуються з точки зору інформаційного підходу, коли комунікаційні 

процеси визначають характер інформаційного простору. Подія в медіаполі 

постає одним із структурних її елементів і може визначати напрям і кут зору 

медіа на творення легітимних картин світу. 
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Теорія поля ґрунтується на поглядах про фрагментацію щодо розгляду 

особливостей соціальних зв’язків у суспільстві. М. Маклюен відзначав, що 

епоха Інформації і Комунікації, в якій ми живемо, через електричні засоби 

комунікації створює «тотальне поле взаємодії подій, в якому беруть участь усі 

люди» [265, с. 283]. Одночасність комунікації, яку надають медіа, пов’язує різні 

дискурси в одне поле.  

Основними принципами поля є локальний вимір (ним може бути група 

медіа або один), актуальна ситуація (чіткий часовий зріз), соціальні комунікації 

належать до структур, що зазнають структурування,  і зі свого боку 

структурують соціальний простір. Попри наявність розробок щодо поняття 

поля, його статус у гуманітарному дискурсі залишається невизначеним.  

Структура поля може виявлятись на різних рівнях. Теорія П. Бурдьє 

розглядає поле як автономну галузь у соціальному просторі, що має певний 

набір умов і правил, котрі відрізняються від інших полів. Як вказують І.Вілін, 

К. Валторп, Дж.М. Хартлі, поняття поля можна розглядати на мікро- і 

макрорівні. Подвійне формування габітусу і поля, польове структурування 

габітусу «як інтерналізованого продукту іманентно необхідного поля, є 

діалектикою, постійно змінюється – але в дуже повільному темпі, роблячи його 

схожим на випадок розмноження» [643, с. 9]. Теорія поля пропонує основу для 

взаємодії між агентами (мікро-рівень) і суспільством (макро-рівень). 

Такий підхід представлено у класифікації В. Ільїна за критерієм характеру 

взаємовпливу: поле-організація (спосіб дії як єдиний суб’єкт), поле-група 

(мають відносно однорідні статусні позиції). Окремо він виділяє індивідуально-

особистісне поле, адже індивідуальна практика стає основою формування 

соціальних структур, прикладом утворення такого поля може бути 

індивідуальний блог. Цей вид поля має кілька рівнів: статусна індивідуальна 

позиція, соціальна роль, соціальна ідентичність, его-ідеал, соціальний 

потенціал індивіда, психічний і фізичний потенціали, культурний потенціал, 

габітус (один з основних елементів теорії П. Бурдьє), включеність у соціальні 

мережі, що охоплюють різні соціокультурні поля [174, с. 40–43]. Ця структурна 
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диференціація дозволяє говорити про види ресурсів в медіаполі та розподіл 

символічного капіталу, а також принципи формування медіапродукту, його 

засадничих ознак (ідеологія, культура, соціальна ідентичність та ін.). 

Соціологічна теорія поля була запропонована П. Бурдьє як теоретичний 

конструкт, прийнятний для аналізу феноменів культурного виробництва 

(літератури, мистецтва, журналістики) і детально розглянута в контексті форм 

символічного насильства в праці «Поле політики, поле соціальних наук, поле 

журналістики» та інших працях, що розкривають теорію соціального поля «Про 

телебачення», «Влада журналістики», «Журналістика і політика» (видання 

«Про телебачення та журналістику»). Дослідження медіа в контексті польового 

підходу часто ґрунтуються на дослідженнях П. Бурдьє. Рефлексія теорії поля в 

науковому дискурсі виявляється у проведенні наукових заходів зі спадщини 

П. Бурдьє, наприклад, семінар «Field Theory in Contemporary Media and 

Journalism Research: Theoretical and Methodological Issues (Теорія поля в 

сучасних медіа і журналістських дослідженнях: теоретичні та методологічні 

питання)» (2007). Це серія лекцій французьких і скандинавських дослідників за 

напрямками «Вступні перспективи» – Е. Неві (Франція), Г. Себо (Норвегія); 

«Теорія поля і медійні дослідження: минуле і майбутнє» – П. Шапмань 

(Франція), Р. Бенсон (США); «Досвід поля: теорія і методологія» – Т. Слаата 

(Норвегія), О. Бейне (Франція), І. Шульц (Данія), Е. Даррас (Франція), 

Я.Ф. Ховд (Норвегія), Ж. Дюваль (Франція), Г. Себо (Норвегія). Дослідження 

спадщини П. Бурдьє та популяризацію його творчості здійснює дослідницька 

група британської соціологічної асоціації BSA Bourdieu Study Group 

(http://www.jiscmail.ac.uk/).  

У своїх статтях також простежуємо, що «теорія поля П. Бурдьє була 

реалізована в розробках із журналістики (наприклад, Р. Бенсон «Field Theory in 

Comparative Context: A New Paradigm for Media Studies», 1999, Р. Бенсон і 

Е. Неві «Bourdieu and the Journalistic Field», 2005, І. Шульц «Bag om 

nyhedskriterierne. En etnografisk feltanalyse af nyhetsværdier i journalistisk 

praksis», 2005 та ін.), медіасистем (Д. Халін і П. Манчіні «Comparing Media 
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Systems: Three Models of Media and Politics», 2004), дослідженнях потужності 

медіа в конструюванні реальності (Н. Кулдрай «The Place of Media Power: 

Pilgrims and Witnesses of the Media Age» 2000 та ін.)» [506]. 

Теорія поля журналістики П. Бурдьє стала точкою відліку для обговорень 

в західноєвропейському науковому дискурсі про внесок медіа в конструювання 

соціальної реальності, зокрема, дослідженнях концепцій ідеології (Д. Морлі, 

Д. Келнер), які розглядають медіа як творців ідеологічного змісту. Основна 

проблема, що хвилює науковців – зв’язок медіа і формування переконань 

людей, за свідченням Н. Кулдрая, залишається невирішеною, а лише дається 

інформація про стан медіа в суспільстві. Цю інформацію надають численні 

центри та наукові дослідження. Постмодерністська соціальна теорія здійснює 

пошук способів усунення наслідків, котрі медіа спричиняють у суспільстві 

(Ж. Бодріяр, З. Бауман та ін.). Теорія Н. Лумана пропонує розгляд зв’язку між 

медіа-системами та іншими соціальними системами. В контексті теорії поля є 

можливість виділити такі напрями досліджень як:  

- теорії впливу медіа на соціальну реальність;  

- концентрація символічної влади в медіа.  

  

 

 

 

 

 

 

Так, перший напрямок має ряд наукових рішень: 

1. Інтерес до теорії поля виявляють дослідники, що констатують різні 

види полів в соціальному просторі (літератури, науки, церкви, культури та ін.), 

зокрема, дослідження І. Вілін, К. Валторп, Дж.М. Хартлі, в якому вказується, 

що теорія поля може бути привабливою в сфері медіа для аналізу таких понять 

як капітал, габітус. Дослідження можливе, коли поле може демонструвати 
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«ефекти поля», отже, «теорія поля може надавати аналітичні інструменти для 

розуміння медіа та медіа-практик і способи, в яких теорія поля була або може 

бути потенційно розроблена відповідно до нових реалій медіа. Крім того, це 

питання досліджує відносини між «новими» і «старими» медіа» [608, с. 3–4]. 

Щодо нових медіа, то інтернет як платформа для медіа також є активним 

предметом обговорень у наукових колах Е. Харгітей (2010) [596], Дж.Ван Дейк 

і К. Хакер (2003) [642] та ін. Ці дослідження пропонують розгляд проблем 

вживання інтернету та зміни в соціокультурному та економічному просторі, 

спричинені ним, вміння користувачів різного соціально-економічного статусу 

споживати можливості мережі та ін. Навички використання цифрових медіа 

(Л. Робінсон, 2009 [628]), вплив габітуса в культурних репродукціях 

(П. Холінгворд та ін., 2011 [573], К. Скофілд, 2012 [634]), поява «цифрового 

покоління» (М. Даніельсон, 2014 [580] та ін.) та інші є кроками до вивчення 

медіапрактик. Отже, в коло наукових інтересів потрапляють як новітні, так і 

традиційні медіа, що досліджуються із залученням теорії поля. 

Вплив різних видів медіа на зміну соціальних навичок пропонує розгляд 

поняття «композитного габітусу» (тобто багатокомпонентного габітусу) в праці 

«Keeping Cool, Staying Virtuous» К. Ватсона, де досліджено зміни у свідомості 

молодих жінок-мусульманок, що користуються соцмережами та іншими 

типами медіа. І. Вілін, К. Валторп, Дж.М. Хартлі констатують «щораз більшу 

залежність від технологій медіа та установ у різних соціальних полях» [643, 

с. 7]. Простежено зв’язок між медіатизацією та теорією П. Бурдьє, для цього 

вводиться поняття комунікаційної докси, що відноситься до комунікаційних 

конвенцій і вимог, які регулюють критерії членства певного поля.  

2. Аналіз взаємозв’язку медіа і нових громадянських рухів із 

використанням теорії поля. У праці «Field theory, media change and the new 

citizen movements («Теорія поля, медіазміни і нові громадянські рухи»)» 

Дж. Постіл досліджує події у Іспанії як випадок «реальної демократії» 2011-

2014 рр. У 2011 р. іспанці вийшли на вулиці і площі, а також в інтернеті 

вимагали «реальну демократію зараз». Це сприяло, як зазначає Дж. Постіл, 
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появі нової мови та громадянських практик. Автор стверджує, що теорія поля 

може бути використана для вивчення змін, а також пропонує термін «цифрове 

громадянство» для позначення суспільних рухів, які реалізуються через новітні 

медіа (йдеться насаперед про соціальні медіа), що сприяє поширенню 

громадянської культури. Він також констатує появу термінів «схеми 

громадянської культури» (авторство П. Дальгрена), що складається із шести 

процесів: цінності, довіри, знання, практики, самобутності і просторів; 

«гібридні медіасистеми» (авторство А. Чадвіка) – ідея комбінації старих 

технологій і нових медіа, практик, акторів, що взаємодіють у складних, 

нецілеспрямованих напрямах.  

Уникання «мереживізму», котрий заполонив науковий дискурс, на думку 

Дж. Постіла, має сприяти адекватному розумінню соціальних рухів та ролі 

медіа в них. Альтернативу пропонує теорія поля, що взята за основу його 

дослідження. Для розгляду громадських рухів варто було визначитись із їх 

видом: «поле громадянської дії» і «неорганізований громадянський простір». В 

Іспанії спостерігався не безперервний потік подій, а ряд дискретних, розділених 

у соціальному просторі дій. Ці процеси демонструють необхідність цілісного 

аналізу динамічних систем гібридних медіа. Теорія поля в цьому випадку 

пропонує прийнятний набір термінів – поле, капітал та ін., – а також вимагає 

таких неологізмів як «поле громадянської дії» із концептуальною парою 

антонімом «неорганізованого громадського простору», і парою «громадські 

практики медіа» і «гібридні медіа практики». «Поля громадянської дії» є 

значною мірою ситуаційними і обмеженими в часі. Окремі особи та групи 

можуть приєднуватись у різний час, а також приносити різні частки 

соціального, технічного, політичного капіталів. «Поля громадянської дії», як і 

всі інші соціальні поля, за свідченням Дж. Постіла, є вбудованими в гібридні 

системи медіа. Розрізнення «громадських медіапрактик» (як таких, що мають 

місце в основному або повністю в «ланцюгах громадянської культури», термін 

П. Дальгрена і Н. Кулдрая) і «гібридні медіапрактики» пояснює Дж. Постіл: 

«регулярна організація акцій протесту за допомогою цифрових карт, Facebook 
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оголошень та інших методів є громадянською практикою медіа (див. М. Болер 

та ін., 2014). Навпаки, приєднання громадських і неурядових громадських 

акторів (наприклад, журналісти, політики, знаменитості) через Twitter Hashtags 

для коментування живих телевізійних трансляцій явно гібридна практика медіа, 

розрахована прямо на нестійкий дискурсивний і політичний розлом» [627]. 

Гібридні практики медіа є новим видом комунікаційних практик.  

Події в Іспанії 2011 (15, 17 травня), 2014 (25 травня) рр. автор розглядає 

як реальний демократичний поворот, що формує нове поле/гру з 

індивідуальними і груповими гравцями, явними і прихованими правилами гри, 

термінами дії (якщо є), вільними технологіями та ін. Дж. Постіл простежує 

структуру творення поля: цілі й назва гри; термін дії; визначення основних 

учасників (колективним учасником в Іспанії були люди від 20 до 50 рр.); 

медіаплатформи; «вільні технологи» (до них належать хакери, цифрові правові 

адвокати, онлайн-журналісти, інші технічно-налаштовані громадяни), котрі 

використовують медіа для переслідування демократичних свобод. Теорія поля 

дозволяє простежити різні картини соціальних рухів у різних країнах 

(наприклад, подій 2011 року в Тунісі, Єгипті, Іспанії, Малайзії чи Сполучених 

Штатах) і в різні періоди як це було в Іспанії 2011-2014 років.  

Напрям концентрація символічної влади: 

1. У дослідженні І. Фомічової «Соціальний капітал в полі ЗМІ» 

розрахунки соціального капіталу та його розподілу в суспільстві представлені в 

соціологічному дискурсі (наприклад, Ю. Середа), проте такі розробки у сфері 

медіа, на думку авторки, є перспективними з огляду на медіатизацію 

суспільства. Це можливість здійснювати прогностичний аналіз щодо 

комунікаційної ефективності медіа. Ресурсна оцінка ґрунтується на вивченні 

елементів соціального капіталу (який слід розглядати як ступінь довіри та 

участі в соціальних процесах), задіяних у медіа, а також форм соціальності 

(інтеграції), видів комунікації, інтерактивність. Вимірювання соціального 

капіталу пропонується здійснювати за медійними текстами, якими 
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обмінюються агенти медійного поля, із врахуванням індивідуальних і 

множинних індикаторів.  

Оцінка довіри до медіа формується в контексті цілісних уявлень про 

соціальні процеси і не може розглядатись як окремий фрагмент формування 

громадянськості аудиторії або впливу на аудиторії. Адже в окремих медіа, що 

надають інформацію, її інтерпретацію, простежуються наслідки роботи агентів 

у боротьбі за легітимне бачення світу. Формування довіри є наслідком роботи 

різних видів полів (зокрема, економічного і політичного) і може відображати 

ефективність різної інформації, наприклад, штучної, пропагандистських 

матеріалів.  

2. Символічна влада у медіа представлена дослідженнями зв’язків медіа із 

політичними системами, так, на думку К. Барнхурста, Р. Бесела і К. Бодмана 

[557], авторів американської школи, можна визначити два напрямки їх 

вивчення: теорія П. Бурдьє і «порівняльні аналізи об’єктивних систем» та 

мікро- і макроінтеракціонізм (символічний інтеракціонізм, рольові теорії, теорії 

референтної групи). Теорія поля як система аналізу медіа, здійснена 

Н. Кулдраєм, засвідчує ряд проблем побутування медіаполя, зокрема, йдеться 

про його тісний зв’язок із політичним полем (його засвідчують П. Бурдьє, 

П. Шампань). Через їх близькість П. Шампань називає його «журналістсько-

політичним полем» або «журналістсько-політичним простором» [568]. 

Н. Кулдрай звертає увагу на уведений П. Шампанем термін «медіакапітал» 

(1990), котрий передбачає вплив через медіа. Р. Бенсон же називає 

журналістику посередником між усіма полями. Ці спостереження він здійснює 

під час пошуку механізмів впливу одного поля на інше. Під час огляду 

розподілу символічної влади в медіаполі Н. Кулдрай схильний розрізняти 

складні взаємозв’язки між спеціалізованими полями та «центральним» полем 

медіа. Він звертає увагу на потребу вивчення категорій медіа із урахуванням 

все більшого поширення медіатизації. Небезпеками матеріалізації теорії поля в 

медіасфері є вплив медіа на габітус, його трансформації.  
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Мас-медійний дискурс зазнає впливів різних видів полів, частки від 

впливів цих полів можуть свідчити про його заангажованість або навпаки 

свободу від політичних, економічних чинників. Габітус як принцип 

диференціації, система ідентифікацій формується в процесі соціального досвіду 

суспільства і демонструє наскільки мас-медіа залучені до формування 

комунікації в соціальному просторі. Стан «здоров’я» мас-медіа напряму 

залежить від стану суспільства, яке перебуває в соціальнопросторових 

відносинах, що структуровані за принципами, розробленими в суспільстві та 

визнаними за легітимні. Поле журналістики перебуває у зв’язках із політичним 

полем або іншими полями, проте не може утворювати синтетичних структур 

типу «журналістсько-політичного поля», що буде означати відсутність 

журналістики як типу комунікації і заміну її зразками далекими від 

журналістики як типу інформації. Цей перетин позначимо графічно (рис.4). У 

першому випадку поля демонструють балан взаємодії, у другому випадку 

помітний дисбаланс. 

 

 

 

 

Рис.4. Схеми взаємодії поля журналітики і політичного поля. 

Експертне опитування показало, що під час оцінювання міри участі 

просторів у формуванні конструктів експерти відзначали високу 

заполітизованість українського соціального простору і дисбаланс участі різних 

просторів у творенні конструктів. 
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дослідження мереж телевізійної індустрії в Німеччині, здійснене Дж. Сидов, 

дозволяє дати відповідь про роль просторової близькості в регіональних 

мережах, зокрема, як місце або простір як соціальна якість може впливати на 

скорочення культурної дистанції, однорідності споживачів (клієнтів) та ін., 

тобто йдеться про роль організаційних полів [640]. Регіональне телебачення 
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виявляє зв’язок із іншими соціальними інститутами: політичним, освітнім, 

рекламним та фінансовим.  

Поряд із залученням позитивних моментів теорії поля П. Бурдьє, 

дослідники звертають увагу і на ряд недоліків його розробок, зокрема, як вказує 

Г. Болін [565], вплив економічного поля в теорії П. Бурдьє описаний досить 

поверхово, бо не розраховано різні види економічного статусу медіа, які 

можуть бути комерційним виробництвом і некомерційним – соціальні мережі, 

блоги, громадська журналістика, фан-продукція і виробництво аматорських 

медіа. Власне сама увага до економічного складника є переоціненою автором 

теорії поля, така оцінка є похідною від теорії К. Маркса, що виявилась таким 

чином у П. Бурдьє. На думку Г. Боліна, економічний чинник не є останньою 

інстанцією, слід захищати автономний статус (естетичного, академічного, 

культурного та соціального значення) соціальних інститутів культурного 

виробництва. Проте досвід українських мас-медіа свідчить про значний 

економічний вплив на медіа, адже медіа представляють політичні та бізнесові 

інтереси їх власників. Водночас, можна погодитись, що варто підвищувати 

рівень культурного виробництва, а також суспільство має дбати про реалізацію 

прова усіх його членів на саморозвиток і розвиток медіаосвіти. 

На основі аналізу наукової літератури було з’ясовано, що ці напрямки 

досліджень медіаполя виявили неузгодженість терміновживання поля 

журналістики та медіаполя. Так, журналістика має власний арсенал творення 

картини світу та конструктів, медіа здійснюють комунікаційні практики, 

спрямовані на вироблення певних конструктів, які мають стати пріоритетними і 

панівними у суспльстві. Відповідно поле журналістики володіє символічним 

капіталом і символічним примусом, подібним до поля освіти. Йдеться про 

формування оцінних суджень та цінностей. Поле культурного виробництва 

також залучене до поля журналістики.  

У зв’язку із розвитком соціальних комунікацій і формування їх 

термінологічного апарату варто звернути увагу на терміни «поле 

журналістики» (запропонованого П. Бурдьє) та «медіаполе». Їх вживання 



171 

 

корелюється використанням базового складника. Для терміна «поле 

журналістики» використовується позначення діяльності журналістів (саме 

такий підхід пропонує брати за основу поділу на поля П. Бурдьє). Його 

використовують науковці в контексті авторських (ті, що належать П. Бурдьє) 

концептів, наприклад, О. Калмиков розглядає повідомлення як культурно-

семіотичний конструкт у контексті концепції П. Бурдьє із осмисленням понять 

«символічної влади», «поля журналістики», «габітус» [182]. Н. Кулдрай в статті 

«Media, symbolic power and the limits of Bourdieu’s field theory» також вказує на 

використання П. Бурдьє поняття «поле журналістики» і пропонує поняття 

«поля медіа» як синонімічне, проте таке, що відповідає реаліям сучасного стану 

розвитку медіагалузі. Відповідно воно бачиться як одне поле або набір полів із 

характерними паттернами престижу, статусів, своїх цінностей і відмінностей 

економічного впливу. 

Поняття медіа постає в контексті двох основних значень: як канал 

передачі інформації та частина соціального простору, в якому відбувається 

породження та поширення інформації. Перше значення слова презентує медіа 

як техніко-технологічний феномен, що є носієм певної інформації і залучений 

до знакової (символічної) системи кодування (сформульовано в працях 

М. Маклюена). Медіа як середовище, специфічна знакова система забезпечує 

комунікацію через спеціальні канали.  

Поняття медіа залучає розуміння медіумів тобто засобів передачі 

інформації, тому основними субполями стають телебачення, друкована преса, 

радіо, інтернет-видання. Це також своєрідні канали, які забезпечують процес 

масової комунікації. Водночас медіа також розглядають як когнітивно-

ідеологічний процес, пов’язаний із вирішенням завдань соціальної комунікації 

через технологію і відповідає терміну мас-медіа. Як вказує А. Полонський, мас-

медіа виконує завдання поширення соціальної інформації масової, періодичної, 

впорядкованої [341]. Журналістика як вид діяльності, соціальний інститут, 

соціальне явище має відмінну від реклами, зв’язків з громадськістю, видавничої 

діяльності, бібліотечною справи специфіку. Поле журналістики швидше постає 
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як метафора просторових координат журналістики як виду діяльності, 

наприклад у рецензії І. Михайлина «Сад літератури і поле журналістики» [292].  

Говорячи про передачу інформації, здійснення комунікаційної функції, 

передбачаємо шляхи передачі інформації. Такими шляхами є медіа, отже, 

окреслюючи поле як абстрактний простір виникнення і передачі інформації 

різними медіа маємо на увазі медіаполе.  

У російському науковому дискурсі використовуються поняття «поля 

ЗМІ» та «медійного поля» (І. Фомічьова) як синонімічні. Використання «ЗМІ» 

замість «медіа» або поряд з ним є традицією в дослідженнях російських 

медіаспеціалістів. Абревіатура була запозичена із французької мови, хоча ця 

назва у ній не прижилась і набула статусу анахронізму. В російській мові цей 

термін є більш уживаним, ніж «мас-медіа». Саме ця абревіатура була у свій час 

калькована українським журналістикознавством. Термін ЗМІ передбачає 

односторонній зв’язок та спрямованість руху інформації на аудиторію, 

відсутність інтерактиву, що не відповідає сучасним реаліям медійної сфери. 

Засоби масової комунікації передбачають посередника передачі інформації, 

якими є медіа.  

Науковий дискурс містить також ідеалізовані уявлення про медіа, 

специфіку їх діяльності, коли їх розглядають як ретрансляторів ідеальних 

змістів: «успішність виконання свого призначення – створити середовище 

розуміння, стати засобом організації спільного середовища – залежить від того, 

чи містять медіа в собі істину» (А. Болховской) [35]. Закликати медіа до 

виконання місії,  нести істину, визволяти людину, а не вводити в оману є 

завданням медіакритики. Львівська школа журналістики (Й. Лось, 

М. Титаренко та ін.) вказує на місійність професії журналіста, І.Михайлин 

також говорить про «інформаційну» місію та «формування громадської думки» 

[292, с. 12]. Сама ідея пошуку істини цих науковців має свою традицію, адже 

відповідає українській народницькій парадигмі, утвореній у період української 

історії – неповної нації. Перед загрозою знищення народницька доктрина, що 

базувалась на ідеалізації народу, творенні міфів славного минулого України та 
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українського відродження розглядала істину як націєтворення та 

державотворення. Не маючи можливості реалізації України як держави, 

народництво брало на себе відповідальність писати про Україну і творити 

таким чином її майбутнє. Національні держави є реалією модернізму, ряд 

інтелектуальних поворотів пропонує постмодерну парадигму із плюралізмом та 

релятивізмом (дослідження Б. Потятиника). Поняття істини втрачає 

універсальність, адже постмодерн відкриває розуміння множинності істини. 

Мас-медіа, продукуючи концептуальні картини світу, мають керуватись 

професійними стандартами і правом людини на неупереджену інтерпретацію. 

Термінологічне нагромадження понять «ЗМІ», «мас-медіа» в російському 

науковому дискурсі викликає численні обговорення щодо основних аспектів 

цих понять, відмінностей між ними, підходів до їх бачення. Цю проблему 

констатує М. Кондрашина, котра, на основі теорії поля П. Бурдьє, окреслює 

роль ЗМІ як агента публічної політики [210]. Вона визначає чотири аспекти 

розуміння поняття «засобів масової інформації»: інформаційний, 

комунікаційний, технологічний та соціальний [210]. Як посередник передачі 

інформації, ЗМІ розглядається в кібернетиці і теорії комунікації. Технологічний 

аспект розгляду ЗМІ полягає в зміні передачі інформації і є аспектом 

досліджень теорії журналістики. Як елемент соціальної структури, ЗМІ 

вивчається як інститут, що здійснює функції соціальну, політичну, економічну. 

Отже, це дає підстави представникам російського наукового дискурсу говорити 

про універсальність поняття ЗМІ «для усіх форм комунікації, спрямованих на 

масову аудиторію і реалізованих через певний канал передачі інформації» [210, 

с. 43]. Традиційно термін ЗМІ використовують і в українському гуманітарному 

дискурсі, а поле ЗМІ постає як наукова метафора, наприклад, у звіті про 

експертну дискусію «Експертний аналіз соціально-політичного поля в Харкові 

та прогнози на період до 2016 року» (20 березня 2015 року, м. Харків) 

говориться про потребу «забезпечення розвитку громадянської журналістики та 

альтернативного, незалежного поля ЗМІ» (http://www.kiev-
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dialogue.org/tl_files/KIEV%20DIALOGUE/Events/EASPP.pdf). Тут поле 

журналістики позначає локалізований простір, частину, сферу діяльності.  

Термінологічну невпорядкованість у вживанні термінів ЗМК і ЗМІ в 

Україні констатує С.Квіт, що пропонує зважати на ключове слово медії (тобто 

засоби) «для поширення масової інформації» [195, с. 13]. Отже, на його думку 

ці поняття є синонімами. Розрізнення за комунікативним наголосом у ЗМК і 

його відсутність у ЗМІ є, на його думку, не суттєвим. Водночас, це розрізнення, 

що простежують дослідження О.Гриценко, Б.Потятиника та ін., має право на 

існування через суттєву різницю комунікативної основи цих термінів. На нашу 

думку, використання поняття «засоби масової інформації», що 

використовується лише на пострадянському просторі, варто уникати, адже 

європейський науковий дискурс відмовився від цього термінологічного 

утворення і в свідомості пострадянського простору воно асоційоване із 

пропагандою.  

Закон України «Про інформацію» (Додаток В) фіксує поняття «засобів 

масової інформації» у розділі ІІІ і визначає як «засоби, призначені для 

публічного поширення друкованої або аудіовізуальної інформації» 

(http://zakon4.rada.gov.ua/laws/show/2657-12). Цей документ потребує внесення 

відповідних часу уточнень.  

Інформаційну взаємодію, технології розвитку людства, взаємозв’язок із 

соціальними процесами виявляють засоби масової комунікації (ЗМК), які, на 

думку А. Чічановського, О. Старіша, здійснюють системну роботу в галузі 

соціальної інформатики. Їх беруть за основу при розгляді інформаційних 

процесів у контексті комунікаційних систем. Дослідники йдуть за 

західноєвропейською традицією використання терміну ЗМК. Автори 

підручника «Інформаційні процеси в структурі світових комунікаційних 

систем» говорять про важливість ЗМК щодо структурних перетворень (як 

реформ, так і революцій) у суспільстві у зв’язку інформаційних взаємодій, які 

здійснюються через ретранслятори – систему засобів масової комунікації [520, 
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с. 9]. Науковці здійснюють класифікацію ЗМК і систематизують за різними 

характеристиками, визначаючи їх структуру, середовище функціонування. 

Традиційно медіапростір бачиться як увесь простір використання потоків 

інформації (Л. Зубанова, О. Монастирьова) і розглядається як 

міждисциплінарна конструкція, яка не потребує розшифровки і 

співвідноситься, за спостереженнями О. Монастирьової, із поняттями 

«медіасфера», «інформаційно-комунікаційний простір», «масмедійний 

простір», «медіасередовище», «медіасистема», «поле мас-медіа» («медіаполе»), 

а, на думку дослідниці, воно має бути співвіднесеним із базовим поняттям 

«інформаційного простору», де медіапростір постає його частиною [294, с. 57]. 

Для Л. Зубанової медіапростір є «полем» «можливостей використання потоків 

інформації (значущих для більшості газет, радіостанцій, телевізійних каналів)» 

[167, с. 6].  Враховучи те, що інформаційний простір позначає всю соціально 

важливуу інформацію, мас-медіа мають власну нішу вироблення, переробки і 

поширення інформації. 

Водночас, існування терміна інформаційне поле також пов’язане із 

роботою медіа, проте стосується саме змістового наповнення і визначається як 

частина інформаційного простору, обмеженого певним обсягом подій, фактів та 

напрямків їх інтерпретації, а також тематичним діапазоном [226, с. 240]. Для 

терміна інформаційний простір Є. Войтик запропонувала пояснення 

«простору» як обсягів об’єктів, що вивчаються, а поняття «інформаційне» є 

вказівкою на його наповнення [70, с. 236]. Отже, журналістика, що вивчає 

інформаційне наповнення простору, як вказує Є. Войтик, охоплює його 

інтерпретації і переводить його в «ранг медіапростору» [70, с. 237]. Це 

інформаційний підхід до терміна.  

Інші значення інформаційного простору висвітлюють геополітичний 

аспект («віртуальна територія, що належить державі, є специфічним державним 

ресурсом і повинна захищатись від можливих агресорів» [35] (А. Болховской) 

та соціальний (сфера відношень між людьми щодо інформації). Отже, на думку 

А. Болховского, інформаційний простір може розглядатись, як «поле 
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соціальних відношень», а також пропонує його визначення: «інформаційний 

простір – це поле інформаційних відношень, що створюється суб’єктами, котрі 

взаємодіють щодо інформації, але водночас мають свою особливу (системну) 

якість, якої немає в самих суб’єктах» [35]. Він відзначає також, що 

інформаційний простір може поділятись на інформаційні поля, а його 

структурними елементами є інформація як предмет інформаційних відношень, 

суб’єкти інформаційних відношень, інформаційні відношення. Масовий 

інформаційний комплекс реалізується через мас-медіа, котрі є провідним 

компонентом інформаційного простору.  

Інформаційний простір як середовище інформаційної взаємодії потребує 

термінологічного впорядкування, яке пропонують А. Чічановський та 

О. Старіш: «доцільно застосовувати не термін «інфосфера», а термін 

«інформаційний міжсередовищний простір», наголошуючи не тільки на 

значенні інформації як самостійного феномена, а й указуючи на те, що 

формування і взаємовплив різних соціальних середовищ – національних держав 

і їхніх народів як носіїв певної ментальності – нині завдяки процесу 

глобалізації піднесено на принципову висоту» [520, с. 25]. Глобалізаційний 

рівень інформаційних обмінів передбачає рух контенту засобів масової 

комунікації, що може розглядатись у контексті ідеї ноосфери і співвідноситься 

із її поняттями в питаннях єдиного інформаційного простору і прав людини, де 

«інформаційні матриці» будуть включені в біосферу.  

Поняття інформаційного простору належить насамперед царини 

інформатики, воно використовується щодо електронних мереж. Соціальна 

інформатика застосовує термін на позначення інформаційних мереж та їх 

контенту для інформаційної взаємодії в суспільстві. Поняття інформаційної 

сфери А. Чічановський та О. Старіш визначають, посилаючись на резолюцію 

53/70 від 4 грудня 1998 р. Генеральної Асамблеї ООН, як «міжнародний 

інформаційний простір, що охоплює інформаційні потоки та ресурси, усі сфери 

діяльності цивілізації» [520, с. 60]. Українське законодавство не визначилось із 

рядом термінів, що використовуються для інформаційних мереж, інституцій 
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тощо і потребує уточнень. Власне інформаційна сфера складається із медіа, 

видавничої справи, реклами, статистики, бібліотечної справи, архівів та 

науково-технічної інформації, інформатики та інших інституцій, а також бере 

участь у творенні інших сфер суспільства (економіки, соціальної сфери, освіти, 

культури та ін.), отже, є системотвірним чинником суспільного життя.  

Інформаційне поле, яке Є. Войтик розглядає як різновид поля (такими 

різновидами бачиться соціальне, дискурсивне та ін.), є основним в структурі 

інформаційного простору [70, с. 242]. Поряд з тим, різні підходи до поняття 

інформаційного поля звертають увагу на різні його аспекти. З токи зору 

математичних наук воно бачиться динамічною відкритою системою, філологія 

тлумачить інформаційну норму, теорія журналістики відкриває комунікаційні 

особливості поля, насиченість інформаційними потоками та процесами [70, 

с. 242]. Пріоритетною в соціальнокомукаційному підході є комунікаційний 

складник поля, здійснення інформаційної взаємодії. 

П. Бурдьє розглядає журналістику як поле, а субполем журналістики є, 

наприклад, телебачення. Журналістику він розглядає як діяльність, що має 

тісний зв’язок із культурними практиками виробництва та поширення 

інформації, що корелюється двома типами агентів – індивідуальні (журналісти, 

режисери тощо) та інституційні (видавництва, телеканали тощо). Поле 

журналістики тісно пов’язане із такими полями як економічне, культурне, 

політичне, релігійне. Якщо більш точно окреслювати модель журналістики в 

тому варіанті, який пропонує П. Бурдьє, то слід говорити про її неоднорідність: 

новини, шоу, кінофільми та ін., тобто широкого спектру медійні продукти, які 

виготовляють різні медіафахівці. 

Журналістику можна розглядати як одну з форм символічного 

пригнічення, а також як інструмент прямої демократії. Така різновекторна 

двосторонність журналістики відзначена в українському науковому дискурсі. 

Науковці вказують на цей фактор у переосмисленні ролі журналістики як 

герменевтики в суспільстві (С. Квіт), медіаекології журналістики (Н. Габор, 
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Б. Потятиник), суспільної відповідальності журналістики, її місійного статусу 

(Й. Лось, І. Михайлин).  

Телебачення як найбільш популярний вид медіа потребує виокремлення 

через ряд особливостей його структури та мети. Цю тенденцію П. Бурдьє 

визначає як нарцисичний ексгибіціонізм, продукований для широкої аудиторії 

[41, с. 26]. Телебачення постає як одна із форм насильства і обмеження 

творчості через здатність до маніпуляцій із громадською думкою. Цензура на 

телебаченні може бути цілком незалежною від творчого блоку, наприклад, 

економічною. Це добре відображено в українських телеканалах, які формують 

контент залежно від економічних і політичних задач їх власників, зважаючи на 

той факт, що олігархічна економіка накладає свій відбиток на медіадіяльність. 

На думку М. Маклюена, телебачення бачиться як «складний гештальт 

даних, зібраних майже випадково» [265, с. 364], відзначається значною 

сконденсованістю, воно надає інклюзивний образ. Все це дає можливості 

трасформації соціального простору. Як зазначає П. Бурдьє, телебачення стає 

своєрідним інструментом підтримання символічного порядку, що перетворює 

його на символічну агресію. Для телебачення характерним є творення двох 

потоків інформації:  

- omnibus – це факти для усіх, елементарна, рудиментарна інформація;  

- важлива інформація, що відкриває потік соціального життя, коли 

візуальна картинка дає правдиву інформацію про знаки, які здатні 

читати усі [41, с. 30–31].  

Відповідно, видимі й невидимі структури є основою формування 

телевізійного простору, котрий презентує власну картину світу через 

використання фантазмів, страхів, фобій, неправдивих уявлень. Одним із 

прикладів творення вигаданої реальності є фабрикування картинки 

неправдивих фактів, наприклад, один з телеканалів Північної Кореї підготував 

репортаж про Чемпіонат світу з футболу (2014 рік), де нібито отримала 

перемогу північнокорейська збірна (матеріал на сайті «Телекритики»: 

http://www.telekritika.ua/kontekst/2014-07-13/95735).  
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Телебачення у своєму прагненні бути авангардом мас-медіа отримує нові 

форми роботи із аудиторією. Поряд із зазначеними видами інформації (omnibus 

та актуальна соціально важлива інформація) простежується імітація важливої 

інформації або таке її викривлення, що формує власний віртуальний простір. 

Унікальні в цьому сенсі віртуальні простори можна спостерігати на кожному із 

українських телеканалів. Механізми їх творення простежує частково П. Бурдьє. 

Телебачення визначає соціальне і політичне життя, здійснюючи 

нав’язування власних принципів бачення світу як у повсякденні, так і на 

глобальному рівні. Факторами діяльності телебачення є: 

- рейтинговість – відбувається переформатування суспільної думки в 

термінах комерційної успішності, телебачення мислиться категорією 

рейтинговості, що зумовлює вироблення творчого продукту; 

- сенсаційність, що супроводжується поспіхом і оперуванням «готовими 

ідеями» (їх рисами є загальність і банальність); це fast thinking, тобто 

культурний fast food; 

- телебачення – це замкнений простір, це представлено на прикладі 

дебатів, що мають постановочний характер, прописані ролі ведучого, 

учасників, запрошених в залі, мовних ігор тощо; 

-  високий рівень залежності від поля символічного виробництва, 

категорій оцінювання і сприйняття, пізнавальних структур, що 

реалізується у тезі П. Бурдьє: «Телебачення – це засіб масової 

комунікації, що володіє дуже обмеженою незалежністю» [41, с. 52–53]. 

Поряд із цим слід зазначити, що телебачення спрямоване на формування 

власного віртуального простору, наділеного певними концептами, 

ідеологічними маркерами. Воно прагне визначати реальність, не інформуючи 

про події соціального життя, а наново їх створюючи у власних інтерпретаціях. 

Отже, ці фактори сприяють творенню віртуального простору, що може 

характеризуватися відносною автономністю та такими стратегіями комунікації, 

які окреслені корпоративною етикою каналу і метою його діяльності. 
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Ще однією проблемою українських медіа, яка також реалізується через 

телебачення, є постправда, коли об’єктивні факти дійсності заступаються 

емоційною їх інтерпретацією.  

Телебачення розглядається як субполе – частина медіаполя. 

Журналістика як інституалізована діяльність має власний простір реалізації, 

який П. Бурдьє окреслює як поле журналізму: «Журналістський світ – це 

мікрокосм, що підкроюється власним правилам і визначається позицією, що він 

займає по відношенню до решти світу, а також протягуваннями і 

відштовхуваннями, які його пов’язують із іншими мікрокосмами» [41, с. 56]. 

Він підкреслює наявність власної системи із ієрархією структур та залежність 

від інших підпросторів (полів), що традиційно коригують виробництво 

ідеологічних та інших концептів і зумовлюють форми для їх просування в 

суспільстві.  

Для того, щоб знати, як буде висвітлювати соціальні факти журналіст, 

треба звернути увагу на ту специфічну владу, якою володіє той орган 

інформації, в котрому він працює. Це цілком ілюстративно для українських 

мас-медіа періоду 2014-2015 років, періоду проведення АТО в окремих районах 

Луганської і Донецької областей (список власників українських ЗМІ в 

електронному виданні Patrioty.org.ua: http://patrioty.org.ua/komu-nalezhat-

ukrayinski-zmi-spisok-vlasnikiv/, на сайті «Телекритики» ряд публікацій 

присвячено роботі над законопроектом про забезпечення прозорості власності 

засобів масової інформації: http://www.telekritika.ua/pravo/2015-04-23/106373). 

Подібні списки було складено щодо російських мас-медіа, якими керують 

кремлівські сили, зокрема, це санкційний список ЗМІ, що транслюють фейкові 

матеріали, підтримують агресію РФ проти України на сайті «Обозреватель» від 

23.07.2014: http://obozrevatel.com/politics/25649-mvd-vnes-v-chernyij-spisok-top-

menedzherov-i-vladeltsev-media-iz-rf.htm. На часі є прозорість власності засобів 

масової інформації, яка, як відомо, не може визначатись лише певною особою, 

названою як співвласник медіа, потрібно також враховувати частки інших 

неперсоніфікованих власників, за якими можуть стояти цілком зрозумілі 
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політичні сили. На непрозорість інформації про власників вказують експерти 

Freedom House у звіті про свободу медіа в Україні (Freedom of the Press 2015 – 

український варіант звіту по Україні: 

https://freedomhouse.org/sites/default/files/Ukraine%20FOTP%202015_translated.pd

f). Законопроект, що зобов’язує українські медіа розкривати імена власників та 

бенефіціарів №1831 

(http://w1.c1.rada.gov.ua/pls/zweb2/webproc4_1?pf3511=53680) прийнято у 

другому читанні 3 вересня 2015 року, а також підписано Президентом 10 

вересня. Це стало кроком до прозорості українських медіа. Проте таки 

законопроект не було заслухано.  

Дослідження, проведене Академією української преси (моніторинг 

теленовин за вересень 2014 року (8–13 вересня), оприлюднене на сайті 

«Телекритика» від 02.10.2014 - 

http://osvita.mediasapiens.ua/monitoring/daily_news/telenovini_demonstruyut_rekor

dno_nizki_standarti_monitoring_aup/) засвідчує високий ступінь впливу 

політичного поля на поле медіа в Україні і підтверджує, що ці впливи є 

деструктивними щодо роботи медіа. На прикладі виборчої кампанії восени 2014 

року було доведено високий ступінь авторитарності держави, яку зафіксував 

стан медіа. Проте, на нашу думку, ці висновки варто скоригувати з огляду на 

нові умови виборів, проведення АТО на території України (Н. Костенко 

зазначає про підвищення відсотка журналістики відданості, котра здатна 

творити дезінформативну картинку). Варто врахувати факт вчинення агресії 

Росією проти України і використання стратегії інформаційної війни, яка 

розпочалась задовго до подій анексії Криму, та дії спецоперації РФ в окремих 

районах Луганської та Донецької областей. Якщо порівнювати із ситуацією 

2018 року, то звіт правозахисників Freedom House 2019 року фіксує плюралізм 

та окрему критику влади в українських мас-медіа 

(https://freedomhouse.org/report/freedom-world/2019/ukraine-translation) 
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Інформаційна війна, яку проводила Росія від початку Незалежності 

України в мас-медіа з метою дискредитації України як держави, відбувалась за 

напрямами:  

- підготовка суспільної думки в РФ, формування стереотипу України як 

«недодержави», на час проведення спецоперації ці стереотипи скориговані на 

формування образу ворога;  

- формування стереотипу розділеної України на Схід і Захід в 

європейському інформаційному просторі та в Україні;  

- активна проросійська пропаганда на території України;  

- підготовка громадської думки ЄС до «об’єднання» колишніх країн 

СРСР в межах СНД до аналогу СРСР, «входження» України до складу РФ. 

Стереотипи України, сформовані в медіапросторі, аналізували українські 

автори О. Ігнатова, Я. Прихода, Н. Черниш та ін. Зокрема, О. Ігнатова в 

публікації 2001 р. вказує на формування трьох основних стереотипів 

сприйняття України: поділеної на Схід і Захід, де перший є проросійським; 

українці – нація жебраків (цей стереотип Росія використовувала і в своїй 

внутрішній пропаганді, а також для протиставлення Росії, що піднімається з 

колін, на відміну від України, що стоїть на колінах); маргінальність української 

культури, представлення української історії як низки поразок [172]. Н. Черниш, 

аналізуючи вибори 2002 року, зауважує про те, що міф «двох Україн» застарів і 

відповідає лише вузько клановим інтересам [476, с. 374–375]. Ці дослідження 

свідчать про планомірний довготривалий процес роботи над дискредитацією 

України як держави у світі, формування негативного іміджу на міжнародному 

рівні в мас-медіа. 

Поряд із інформацією медіа, що має риси відвертої інформаційної агресії, 

інший тип інформації – сюжети omnibus у медіа є свідченням колективної 

діяльності, що тяжіє до одноманітності й баналізації, деполітизації суспільства. 

Такий приклад спостерігається в українському медіапросторі періоду від 

виборів Президента 2010 року до 2013. Медіа пропонували неактуальну 

інформацію, яка створювала ефект відсутності новин, формуючи думку 
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громадськості про те, що в країні «нічого не відбувається». Це ефект, 

продукований медіа, підтверджений рядом соціологічних досліджень:  

1. Аналіз соціальної активності українців свідчить, за словами 

О. Лібанової, про помітний прогрес з подіями Революції Гідності, адже до того 

часу спостерігалась загальна тенденція думок «від мене нічого не залежить», 

відсутність віри в соціальні практики суспільства [244], водночас, за її ж 

свідченням, «в 2011-2012 рр. соціологи фіксували зростання протестних 

настроїв в країні, але звичайно, не могли точно назвати дату Майдану» [245]. 

Подібна ситуація була характерною для 2003 року, коли соціологічні 

дослідження фіксували зростання протестного потенціалу [476, с. 372].  

2. Дослідження соціального капіталу в Україні, Росії, та країнах ЄС, 

проведене Ю. Середою у 2012 році за чотирма параметрами («довіра до 

людей», «довіра до інститутів», «громадська участь» та «неформальні 

комунікації»), підтвердили низький рівень довіри до соціальних інституцій як 

парламент, судова система, міліція, політичні партії. Він є значно меншим, ніж 

в Росії та країнах ЄС [407, с. 90], людям довіряють більше, ніж соціальним 

інституціям (це характерно для всіх країн), найнижчою була участь у 

громадських організаціях, більшими були показники неформальних 

комунікацій. Для Ю. Середи ці дані дали можливість зробити висновки, що ці 

параметри не виявляють взаємозв’язку, як в країнах ЄС, так і для українського 

соціуму характерним є інтерес до неформальних зв’язків, а люди, що тяжіють 

до них, схильні мати більш активну громадську позицію [407, с. 95]. Цілком 

зрозуміло, що недовіра до влади і державних органів управління є прямими 

свідченням незадоволеності населення роботою цих служб і всього державного 

апарату. 

3. Українські науковці робили прогнози щодо подій в Україні 2013-2015 

рр. Так, Н. Рєзанова, враховуючи думку Ф. Фукуями про провідне значення 

культури та соціальних цінностей, говорить про «культурну війну», на яку 

чекає країна із досвідом авторитаризму: «культурна війна» не обійде і 

українське суспільство, що є класичним типом суспільства транзитивного типу, 



184 

 

а отже протиріччя цінностей мають принциповий, стратегічний характер для 

майбутнього нашого суспільства» [370, с. 168]. Становлення України як 

політичної нації повторює сюжети модерних буржуазних революцій кінця ХІХ 

століття, свій шанс на початку ХХ століття вона втратила, була втягнута в 

більшовицький проект тоталітарної держави. Н. Рєзанова вказує на культурні та 

соціальні перетворення, проте Україна отримує комплексне перетворення через 

відмову від олігархічної економіки, політичної залежності від пострадянського 

простору та його конструктів.  

Водночас, протилежний напрям роботи медіа в контексті соціальних 

практик – символічна революція. П. Бурдьє говорить про те, що таку 

революцію здійснюють творча інтелігенція, вчені, релігійні або політичні 

пророки. Такі революції «торкаються ментальних структур, тобто змінюють 

наше бачення і мислення» [45, с. 63]. Прикладом таких революцій автор 

наводить твори Е. Мане, проте телебачення цією здатністю не володіє, хоча й 

має відповідний потенціал. Основним його завданням є широке поширення 

інформації та суспільне визнання. Будь-які матеріали, які призначенні для 

телебачення, проходять цензуру, як зазначає автор, «піддаються випробуванню 

журналістським оборотом» [45, с. 65]. Йдеться головним чином про тісну 

взаємодію медіаполя та політичного поля.   

Особливістю поля журналістики, на думку П. Бурдьє, є значна залежність 

від зовнішніх сил, на відміну від інших полів культурного виробництва 

(літературного, наукового, юридичного та ін.), бо прямо залежить від попиту, 

ринкових стратегій, тісного зв’язку із аудиторією. Оскільки поле журналістики 

знаходиться під владою економічного поля через механізм рейтинговості, то й 

піддається комерційному тиску, а також, у свою чергу, піддає тиску інші поля 

[45, с. 73]. Цей структурний ефект відзначається анонімністю і непомітністю 

впливу.  

Маркетингові технології планування роботи мас-медіа передбачають 

систему медіапланування, в якій закладаються стратегії збуту та просування, 
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тому взаємодія мас-медійного поля із економічним буде також залучати поле 

реклами та його технологій.  

У науковому дискурсі склалось три основні думки щодо здатності медіа 

впливати на людину:  

- медіа впливають на людину і цей вплив здійснюється навіть під час 

ситуативного контакту з ними (наприклад, фонового прослуховування 

радіопередачі) – парадигма «тотального» впливу;  

- медіа впливають частково за конкретних обставин – парадигма ефектів;  

- медіа не здійснюють жодного впливу на людину, яка може володіти 

системою бар’єрів у доступі інформації.  

Перші два види активно розглядаються українськими науковцями у галузі 

соціальних комунікацій (В. Різун та ін.) соціології (С. Макеєв), психології 

(О. Хоменко) та ін. Розгалужену систему маніпуляцій свідомістю та 

керуванням аудиторією телебачення пропонує підручник «Медіаосвіта та 

медіаграмотність» (2012).  

Журналістські маніпуляції П. Бурдьє схильний порівнювати із 

Троянським конем, коли в деякий універсум вводиться чужорідний виробник. 

Медіа можуть бути мобілізуючим інструментом інформації та сприяти прямим 

перетворенням в соціально-політичному житті. Всі ці особливості впливів медіа 

П. Бурдьє співвідносить із двома основними ефектами телебачення:  

- «зниження плати за вхід у деякі поля: філософське, юридичне та ін.» 

[45, с. 85–86], тобто надання можливостей сприяти визнанню людей у галузях, 

в яких вони свого визнання не набули (наприклад, визнання соціолога, 

письменника, філософа, що не отримали права входу в ці галузі з точки зору 

внутрішнього визначення професії, отже, нічим посутнім не заплативши);  

- охоплення широкого кола глядачів. 

Телебачення закладає певну моду на фахівців різних галузей, на 

артефакти актуальної культури, на наукові напрями, актуалізуючи їх у 

суспільстві. Виокремлення осіб чи напрямів, що пропонується для широкої 

аудиторії, формує віртуальний простір, який може загрожувати глядачеві 
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втратою зв’язку із реальністю. Таке викривлення є цілком помітним на 

прикладі тоталітарних режимів. Російські медіа використовують фахівців та 

експертів, які дають оцінки, вигідні пропагандистам, нав’язуючи неправдиві 

інтерпретації подій. Українські медіа часто копіюють ці факти, спотворюючи їх 

інтерпретацію, тому важливими є кроки України з 2015 року, спрямовані на 

обмеження російськомовного контенту і збільшення україномовного.  

З одного боку, мозаїчна картина світу, яку створюють мас-медіа 

відповідає принципам плюралізму та релятивізму, але з іншого боку, 

неприпустимими є: 

- подача фактів поза контекстом; 

- невмотивовані їх інтерпретації та відсутність відділення фактів від 

інтерпретації; 

- інші види порушень професійних стандартів та журналістської етики. 

Отже, поле журналістики зазнає впливів інших полів, що може сприяти 

зниженню якості журналістського продукту. 

Історичне утворення поля журналістики, на думку П. Бурдьє, відбувалось 

в ХІХ столітті на основі друкованої преси, котра виявила перші особливості 

цього поля:  

- вона є способом легітимізації принципів соціального співжиття; 

- механізм рейтинговості, залежність від ринку та економічного 

складника; 

- конкуренція та робота із товаром, що швидко псується (новина), змушує 

журналістику до сенсаційності як стилю подання інформації; 

- одноманітність пропозиції (як парадокс поля конкуренції), а також 

нав’язування стандартів бачення світу [45, с. 91–98]. 

Поле журналістики є включеним у поле політики і може посилювати свій 

вплив на це поле. Три поля (соціології, журналістики, політики) П. Бурдьє 

вважає трьома соціальними універсумами, що є цілком автономними проте 

здійснюють вплив одне на одного. Всі вони об’єднані функцією творення і 

нав’язування легітимного бачення соціального світу, принципів сприйняття і 
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поділу.  Агенти цих полів здійснюють експлікацію та систематизацію неявних 

практичних ознак, а також ведуть боротьбу за нав’язування і згодом монополію 

легітимного символічного насильства [45, с. 125]. В моделі журналістики 

галузь телебачення нав’язує свою структуру всьому полю.  

Н. Кулдрай в статті «Media, symbolic power and the limits of Bourdieu’s 

field theory» обирає для свого дослідження «центральні медіа», до яких 

зараховує телебачення, радіо і пресу. Ці медіа входять у поле журналістики або 

поле медіа як модель локалізованих процесів виробництва (частини 

структурованого економічного простору і культурного виробництва) та 

генерування репрезентацій про соціальний світ у цілому. Він визначає декілька 

важливих компонентів теорії і піддає їх аналізу. Так, символічна влада, на його 

думку, може розглядатись як один із важливих компонентів, поряд із 

політичним і економічним полями в медіаполі. Основними ж інститутами 

соціального виробництва, творення конструктів він бачить медіа, освіту та 

церкву.  

У праці «Медіатизація і майбутнє теорії поля» Н. Кулдрай відзначає 

важливість рефлексії змін соціального простору, коли життя стало 

перенасиченим медіапотоками. Теорія поля має свої перспективи у вивченні 

концепції медіатизації. Перетворення соціального простору під впливом 

медіатизації здійснюється за принципом нелінійності. Поняття медіатизації 

розглядають Дж. Мазолені, В. Шульз та ін. і трактують його як процеси 

формування медіаконтенту, вбачаючи в них нові фактори розширення 

людських можливостей і структурної організації соціального життя.  

Вплив соціальних процесів на перетворення у медіа виявляється в 

контексті медіатизації у дифузії медіаформатів. Термін «медіалогіка» виявив 

себе в кількох значеннях, зокрема, скорочення для типу причинно-наслідкового 

процесу, який ідентифікує медіатизація. Його уведення бачиться як внесок в 

дематеріалізацію суспільного життя. На думку Ф. Кротса, це «мета-процес, 

котрий ґрунтується на модифікації комунікації як основної практики як люди 

конструюють соціальний і культурний простір» (цитата у статті Н. Кулдрая), 



188 

 

структурне зрушення пов’язане зі збільшенням участі медіа у всіх сферах життя 

[579]; перспективою дослідження медіатизації є типи нелінійної причинності, 

за яких медіа стають аспектом всіх соціальних процесів та їх взаємозв’язків.  

Модель особистісно орієнтованих полів ґрунтується на думці, що 

людина сьогодні сама формує своє інформаційне поле, змінивши свій статус від 

об’єкта впливу (пропаганди) на споживача (на це вказує В. Різун).  Це є одним 

із елементів формування життєвого простору, про який говорив К. Левін. 

Індивідуально особистісні поля В. Ільїн оцінює як важливий компонент 

суспільної організації. Безкровні революції відбуваються внаслідок 

індивідуальних соціальних практик: «Диктатури, імперії руйнуються 

найчастіше не від ударів чужих армій, а через трансформації первинних 

елементів їх гігантських соціокультурних полів» [174, с. 45]. Участь у 

соціальних процесах інтенсифікується під впливом ціннісно-нормативної 

системи, що ідентифікується як вільний вибір. Підтвердження дієвості цих 

практик демонструє і початок Револіції Гідності в Україні восени 2013 року як 

мирної акції спротиву, анонсованої в соцмережах.  

Визначаючи статус журналістики в соціальних комунікаціях, В. Різун 

вказує, що «журналістика є продуктом масово-інформаційного виробництва, 

який виступає засобом соціальної взаємодії» [386]. Соціальне замовлення для 

журналістики здійснює суспільство, проте цілком зрозумілим є той факт, що 

вона може служити для просування конструктів певних соціальних груп. 

Йдеться про ефект поля, який обґрунтовує К. Левін, це створення середовища, 

яке примушує людину по-різному реагувати на інформацію, що надходить до 

неї. В. Ільїн ефект поля ілюструє на прикладі гумористичного виступу, який зі 

сцени і з екрану телевізора викликатиме емоції різної інтенсивності. 

Сприйняття інформації вживу буде більш інтенсивним, ніж з екрану телевізора.  

Неоднорідність і фрагментарність медіаполя може уточнюватись 

дискурсивними полями. Термін дискурсивного поля пропонує В. Ільїн, що 

визначає його як «суміш інтелектуального і соціального полів», коли «словесна 

взаємодія трансформується в особливий тип соціальної практики» [174, с. 47]. 
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Власне сам конструкт дискурсивного поля передбачає локалізацію простору за 

заданими параметрами. 

Теорія поля передбачає використання аналітичного інструментарію, який 

вона пропонує для аналізу медіа. Розглянувши запропоновані моделі, можемо 

сформулювати структурні елементи медіаполя: 

- актори та групи (організації) як тип об’єднань, що володіють ресурсами 

для боротьби за легітимне бачення світу; 

- комунікаційні звязки між медіафахівцями та комунікаційні зв’язки між 

медіавиробниками та медіаспоживачами; 

- розподіл символічної влади (довіри) до медіа та окремих агентів, 

співвідношення медіа-споживача із Homo sociologicus; 

- засоби творення картини світу, використання різних типів впливу на 

споживача інформації (ступінь залучення поля культурного виробництва, 

культурний контекст); 

- символічна система як система виробництва символічного капіталу 

(наприклад, мова), структурованість та перспективи структурування через 

медіа, творення спільних смислів колективної ідентичності; 

- зв’язки з іншими видами полів, положення в соціальному просторі, 

зв’язок із соціальними рухами – здатність до колективних стратегічних дій 

(наприклад, пропаганда); 

- види субполя медіа, чинники, що об’єднують різні субполя (наприклад, 

«центральні» або новітні медіа). 

Теорія поля дозволяє визначити ефекти, яких можна очікувати від 

взаємозв’язків різних субполів медіаполя та типів полів, а також 

комунікаційних ефектів взаємодії медіаполя із соціальними практиками. 

Поняття ефектів пояснює В. Різун, визначаючи поняття масовокомунікаційного 

ефекту, що є «будь-яким результатом масового впливу» [386, с. 180], власне 

комунікаційні ефекти є «обов’язковим результатом впливів, які чинять 

комуніканти» [386, с. 180]. Традиційно мас-медіа сприймають як інструмент 

соціального контролю та частину масової культури. Водночас до медіефектів 
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також відносять вплив реклами на споживача інформації, а також в контексті 

цієї проблематики порушуються питання про медіанасильство. Ефектами 

медіаполя в соціальній комунікації є медіатизація – мета-процес конструювання 

соціального і культурного простору як комунікативна практика збільшення 

участі медіа в усіх сферах життя; «цифрові медіа», поява цифрового покоління, 

а також «композитний габітус» як комунікаційна практика соцмереж; «цифрова 

громадянськість», утворення «поля громадянської дії» (досвід Майдану в 

українському варіанті); «гібридні медіасистеми» – комбінація старих 

технологій та можливостей нових медіа і його антономічна пара «громадські 

практики медіа»; створення середовища, що сприймає інформацію більш 

інтенсивно. 

Теорія поля дозволяє запропонувати систему розрахунків для визначення 

в кількісному відношенні агентів впливу відповідно до економічного та 

політичного впливів. Для медіакритичного дискурсу це можливість надавати 

споживачеві медіапродукту прозору інформацію про його походження і мету 

(інформація про власників медіа та їх політичні й економічні інтереси), основні 

смислові концепти, тобто технологію творення медіапродукту як одного із 

варіантів та елементів боротьби не лише за споживача (аудиторію), а й за 

пріоритетність у створенні панівних контсруктів. Теорія поля у медіакритиці 

дозволить вийти на масовий рівень і надавати споживачеві послугу із добору 

фактів медіадійсності та розвитку критичного мислення.  

Різниця принципів роботи медіа та їх ролі у суспільстві простежується в 

порівнянні українського та російського медіапросторів. За оцінками «Freedom 

of the Press 2015», журналістика України змінила свій статус із «невільного» на 

«частково вільний». Український медіаконтент представлений матеріалами, що 

презентують медійний продукт із різновекторними концептами, твореними 

соціальними агентами у формуванні конструктів. Як свідчать російські 

дослідники (О. Юдіна, Б. Шулумба та ін.), російське медіасередовище є 

регламентованим державними структурами та інтересами панівних еліт, тому в 

ньому спостерігаються процеси зростання частки пропагандистських 
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матеріалів, ігнорування соціально значущої проблематики. Російські медіа 

становлять небезпеку для українського аудиторії в різних типах матеріалів – від 

випусків новин до телесеріалів. Як зазначено у звіті «Freedom of the Press 

2015»: «ситуація в українських ЗМІ загалом покращилася, хоча все ще 

залишилися підстави для занепокоєння, особливо стосовно реагування влади на 

проросійську пропаганду, щодо концентрації приватних ЗМІ в руках невеликої 

групи заможних бізнесменів та у зв’язку зі зростанням рівня насильства щодо 

журналістів у країні, особливо на Сході» 

(https://freedomhouse.org/sites/default/files/FreedomofthePress_2015_FINAL.pdf) 

Аналіз медіаполя має перспективи продемонструвати можливі впливи і частку 

природної та штучної інформації в українському медіаконтенті, а також 

розпізнавати джерела появи різних конструктів, продукованих та поширюваних 

медіа. Звіти цієї правозахисної організації за період 2016-2019 роки свідчать 

про стабільність статусу України як «частково вільної» країни, наприклад, у 

звіті 2018 року було зниження рівня громадських свобод з 3 до 2.  

Поняття медіаполя містить у своємускладі субполя (наприклад, П. Бурдьє 

в праці «Про телебачення і журналістику» виділяє телебачення і пресу та 

окреслює їх характеристики як субполів), діяльність медіафахівців (агентів), які 

створють різні продукти, діяльність інших видів полів (культурного, 

економічного, політичного та іншого). Неоднорідність поля потребує більш 

чіткого визначення власне процесів медіадіяльності, які можуть бути окреслені 

поняттям дискурсу.  

Наше дослідження із застосуванням методу моделювання передбачало 

чотири етапи: 

1. Оцінювання ресурсів: аналіз і вироблення термінологічної бази, 

обробка  статистичних даних медіа на основі  аналізу й синтезу, порівняльного 

аналізу. 

2. Використовуючи отримані результати первинного, аналізу визначити 

виклики і випробування, які необхідно вирішити. Створена модель повинна 
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відображати залежність від отриманих викликів і визначати можливу динаміку 

змін. 

3. Розробка моделі та демострація її функціональності. 

4. Моніторинг і прогностичні оцінки. 

Усвідомлюючи значущість кожного підпростору в соціальному просторі 

(тлумачення кожного із підпросторів визначалось за долідженнями П. Бурдье),  

ми провели опитування 15 експертів, запропонувавши їм оцінити за 6-ти 

бальною шкалою ступінь участі підпросторів у формуванні конструктів 

(Додаток Г). Ці результати були  оброблені за допомогою  «Системи обробки 

результатів експертного оцінювання» [365, с. 232–238]. 

Зважаючи на можливість неузгодженості оцінок всіх експертів, спочатку 

було визначено достатню кількість експертів – 8: 

 
На основі оцінок всіх експертів отримано рекомендацію з обрання  

експертів з найбільш узгодженою оцінкою: 1, 2, 3, 4, 5, 6, 10, 12 експерти. 

 

На основі звуженої до 8-х експертів інформації були отримані вагові 

коефіцієнти значення кожного підпростору в соціальному просторі: 



193 

 

 
Ці результати дали змогу побудувати математичну модель, як 

функціональну залежність: 

654321621 16.014,022,012,015,021,0),( xxxxxxxxxf  ,  

де 654321 ,,,,, xxxxxx  – бінарні змінні, які набувають значень 0 (підпростір не 

впливає на соціальний простір) або 1 (підпростір впливає на соціальний 

простір). Наприклад, якщо на формування конструктів соціального простору  

впливають освітній, культурний та медіапростор, то їх сформованість буде 

дорівнювати 49,0016.0014,0122,0112,0115,0021,0 f  або 49%. 

Отримані результати дають можливість оцінити особливості соціального 

простору в Україні (Додаток Г1). Графічно проілюстровано дибаланс 

соціального протору в Україні. Як вказували експерти в коментарях до оцінок, 
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відчувається диспропорційність участі різних видів простору у формуванні 

соціального простору. Відзначався низький рівень залученості освітнього 

простору до формування конструктів, водночас контатувалась висока 

заполітизованість соціального простору. Показники культурного простору 

виявились досить низькими і демонструють потребу українського суспільства у 

пожвавленні культурного виробництва. 

Оцінки експертів підтвердили високий ступінь залученості медіа до 

творення конструктів. Це також підкреслює важливіть медіагалузі як медіатора 

панівних уявлень про світ у суспільтві.  

Модель складають набір просторів, які взаємодіють між собою і можуть 

утворювати різні форми взаємодії (поля), та конструкти. Механізми творення 

конструктів, їх форми повязані насамперед із питаннями дикурсу та 

дикурсивних практик.  

 

 

3.2. Медіатекст і медіадискурс: формування конструктів соціального 

простору 

 

 

Поняття тексту, дискурсу та медіадискурсу зазнають розвитку в контексті 

змін у гуманітарному дискурсі, що полягають у переосмисленні концепції 

традиційної лінгвістики в рамках лінгвістичного повороту. Текст є буттям мови 

в нових парадигмальних системах, виявляючи, на думку Р. Ровена, два 

основних підходи: соціальне буття мови (соціологія мови, комунікація тощо), 

галузь різних «прагматик» (мова бачиться не як засіб комунікації, а як акт, 

вчинок) [388]. Відмова від універсальності як філософської настанови 

породжує постмодерний світогляд із його сталими метафорами нескінченного 

лабіринту У. Еко як простору «нескінченних можливостей», без центру, меж, 

входу і виходу. Прагматизм в наукових рефлексіях висуває на перший план 
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факт, дискваліфікуючи інтерпретацію, інтелектуал поступається місцем 

спеціалісту. Цей прагматизм пронизує всі види дискурсу, в тому числі 

медіадискурс. 

Ці зміни виявляються в ряді характеристик: 

1. Постмодерн передбачає полікультурність, естетику масовової 

культури, плюралізму, ревалентності, теорії гри. Деконструктивізм 

відмовляється від структури як теоретичного конструкту, місце якого посідає 

поняття поля письма як «поля гри» (Ж. Дерріда «Структура, знак і гра у 

дискурсі гуманітарних наук»), адже «нескінченність поля не можна охопити 

скінченим поглядом чи скінченим дискурсом» [109, с. 469]. Концепція 

мінливості, гри будується на твердженні про відсутність центру, коли центр 

розглядається як функція (ідея децентрації структури), тому простір (і час) 

набуває впливу деконструкції, методу витягування змісту із тексту. Ж. Лакан 

вбачав спільність механізмів мови і культури, а в тріаді «реального-

уявлюваного-символічного» останнє тлумачив як констуруювальну силу, що 

відповідає за творення змістів. М. Фуко розглядає діяльність людини як 

«дискурсивну практику»  і вводить поняття «епістеми» – «концептуальної 

структури». Поняття наративу вводить Ж.Ф. Ліотар, порівнюючи його із 

поняттям міфу. Сучасну епоху він означує як існування мікронаративів та 

простежує їх в двох системах правил: речень та наративів. Звертачись до 

знакової вартості товарів, Ж. Бодріяр розглядає знакову функцію 

структурування поведінки людини (дискурс суб’єкта). Дискурс як продукт та 

інструмент комунікації є одним із основних концептів його 

постструктуралістського аналізу.  

2. Постструктуралізм оперує парадигмою понять, характерних для 

лінгвістики, психоаналізу, культурології, антропології, теорії комунікації та 

інших напрямів і демонструє ряд наукових концептів: повідомлення, дискурсу, 

наративу, тексту та ін. У цілому інтерес до дискурсу в гуманітарних 

дослідженнях пов’язаний із посиленням лінгвістичного складника 
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загальнонаукового контексту постмодерну. Поняття дискурсу вимагає 

окреслень меж термінів: дискурс, текст, твір. 

Поняття тексту стало предметом постструктуралістської теорії, котра 

змінила традиційне уявлення про текст як писемний твір, зокрема трасформації 

відбулися щодо меж письма та застосування тексту як інтелектуального 

конструкту. Сумніву було піддано поняття авторства, меж тексту і твору (Р. 

Барт, Ж. Дерріда). Р. Барт розрізняє поняття тексту і твору. Твір є 

«матеріальний фрагмент, що займає частину книжкового простору», текст – 

«поле методологічних операцій» [13, с. 415]. Текст існує лише в дискурсі, а твір 

вербально втілюється у тексті й становить структуроутворювальний процес. 

Множинність тексту пояснюється «просторовою багатолінійністю значень» [13, 

с. 417], з яких він складається. Адже його сприйняття множинні, а метафорою 

тексту він вважає сітку. Твір є предметом споживання. 

Він розмежовує структурний аналіз, що використовується для аналізу 

міфу (усного повідомлення), та текстовий аналіз, що використовується для 

тексту, де текст розуміється «як простір, в якому відбувається творення 

значень, тобто процес позначення. Текст надається для споглядання не як 

завершений, замкнений продукт, а як виробництво, що відбувається на наших 

очах, «підключене» до інших текстів, інших кодів (сфера інтертекстуальності), 

пов’язане з суспільством, з історією, але пов’язане не відношеннями 

детермінації, а відношеннями цитації» [13, с. 424]. Завданням текстового 

аналізу є розкриття форм і кодів, через які йде смислотворення, це можливість 

простежити його шляхи, з метою розуміння множинності тексту. Поняття 

символічного поля Р. Барт розглядає в межах лінгвістичних операцій. 

Просторова парадигма як набір наукових конструктів для опису поняття тексту 

визначає постструктуралістську теорію. 

Визначення статусу тексту пов’язане із комунікаційною парадигмою. 

Інфляція слова «мова», відзначена Ж. Дерріда як така, що виходить за межі 

простору цього поняття, спонукає до його розуміння як допоміжної форми – 

спілкування, відношень, вираження, означення, смислотворення тощо. 
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Виникнення письма він сприймає як появу гри, яку людство розпочинає з 

відкриттям мови. Розбухання поняття мови приводить до того, що частина цих 

понять переходить до письма, в коло якого потрапляє не лише сам друкований 

чи писаний текст, а й кінематограф, живопис тощо, а поле кібернетичного 

програмування стає полем письма.  

Розглядаючи «психічний образ» як опозицію внутрішнього/зовнішнього 

досвіду, він виокремлює поняття сліду, творення/відтворення реальності: «в 

особливій області відбитка і сліду, в галузі утвердження часовості 

переживання, яке не здійснюється ні у світі, ні в якомусь «іншому світі», і є 

стільки ж звуковим, як і світовим, постає як у часі, так і в просторі, – 

проявляються відмінності між елементами, або, швидше, розрізнення самі 

породжують елементи, виявляючи їх як такі і складаючи з них тексти, ланцюги, 

системи слідів» [108, с. 192]. Логоцентризм руйнує просторове уявлення про 

ланцюг «центр-периферія», а в розумінні Ж. Дерріда він є «ентоцентричною 

метафізикою» [108, с. 205] і пов’язаний із історією, проте лінійність (епічність) 

як традиційний погляд на досвід історії є лише однією із моделей. Він відзначає 

думку К. Леві-Стросса про роль письма, яка є швидше соціальною, ніж 

інтелектуальною, що є визнанням письма як влади.  

Ці думки про походження тексту були продовжені в роботах М. Бахтіна 

та Ю. Кристевої. Діалогізм як основа інтелектуальної структури визначає 

комунікаційний вимір тексту. М. Бахтін звертає увагу на діалогічність тексту, 

проте не отримує належного окреслення. Поняття «мовлення» у нього 

використовується в значенні «дискурсу», тобто мова привласнена суб’єктом, а 

діалогізм в цілому є комунікативним та інтертекстовим началом, 

амбівалентність передбачає включеність тексту в історичний контекст та 

історичний процес (соціальний зміст).  

Концепцію діалогізму розвиває Ю. Кристева. Досліджуючи художній 

текст, вона визначає його просторові параметри: вертикальна (текст-контекст) 

та горизонтальна (суб’єкт-отримувач) осі, що відкривають поняття 

інтертекстуальності [223, с. 167]. Для художнього тексту вона пропонує 
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матричну (нелінійну) модель творення літературного образу, що має динамічну 

і просторову схему [223, с. 202], що відображає багатомірність змісту.  

Просторовість як основа побудови художньої моделі дозволяє 

здійснювати диференціацію понять: «Текст – це шарнір, що диференціює 

простір чисел і пов’язує його з іншим простором – простором мовних знаків» 

[223, с. 330]. Просторові категорії місця, точки розкривають сутність тексту, 

його будову: «Текст організований як простір Лейбніца; це простір безкінечний 

і складається із точок, жодна з яких не є місцем (жодна комбінація точок не 

утворює простору), але всі ці точки є суттю ситуації, що складають умову будь-

якого символічного акту і визначають його різновиди» [223, с. 378]. Нелінійний 

тип організації тексту є одним із типів органіції, запропонований 

постструктуралізмом. 

У праці «Текст роману» Ю. Кристева дає визначення тексту як 

транслінгвістичної будови, що розподіляє порядок мови, пов’язує 

комунікативне мовлення, спрямоване на передачу інформації, з іншими 

висловлюваннями. Його ознаками є інтертекстуальність, наявність ідеологеми 

(історичні і соціальні координати тексту), трансформаційна структура 

наративного комплексу. 

Комунікаційний поворот, ознаменований інтересом до понять тексту та 

інтертексту, визначається осягненням змісту тексту, що є «місцем перетину 

текстових площин» (Ю. Кристева), зв’язок тексту із актуальними феноменами 

культури та орієнтованість його на інтертекстуальність. Мозаїчність як 

світоглядна настанова постмодерну виявляється і в підходах до вивчення тексту 

і мови. Інтертекст постає як «стереофонія твору» (термін Р. Барта) і піддається 

прочитанню та декодуванню в контексті культури. Він є відношенням між 

різними текстами, що поєднуються в контексті соціокультурного простору.  

Види інтертекстуальності розглядає Ж. Женнет: власне 

інтертекстуальність, використання (прямо або непрямо) цитат, уривків інших 

текстів тощо, виділяє архітекст – структури, що становлять віртуальні 

можливості творення (жанрові, наративні, стилістичні та ін.); метатекст – будь-
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який вислів про текст певною метамовою (критичні відгуки); автометатекст – 

«сам-себе-метатекст»; паратекст – комплект жанрів або літературних практик – 

заголовок, передмова, інтерв’ю, анотація; гіпертекст як явище пародіювання 

[144]. Поняття контексту включає різноманітні текстуальні й нетекстуальні 

утворення, поєднання різних параметрів, учасників комунікації. 

Розуміння інтертекстуальності в мас-медіа пов’язане із текстами-

маркерами актуального культурного середовища. Дія цих інтертекстів 

відбувається на спільності рівня культури та інформаційно-культурного знання 

автора, що використовує їх, і реципієнта, здатного їх декодувати. У мас-медіа 

відбувається своєрідне шкалювання актуальних текстів культури, 

використовуваних у матеріалах мас-медіа. І. Кащей вбачає два рівні таких 

текстів: рівень філософськи значущих, складних, парадоксальних текстів та 

імена нехрестоматійних особистостей; тексти, що широко демонструють 

соціальний контекст – вислови політиків, культурних діячів, анекдоти, тексти 

реклами, хрестоматійні тексти та імена літературних героїв тощо, в основу 

використання яких покладено ігрове начало, орієнтованість на масову 

аудиторію [192]. Метою цих текстів є мовна гра, що виявляє позицію автора 

тексту, котрий подає актуальну ситуацію крізь призму феноменів культури, що 

є продуктом різних актуальних дискурсів.  

Інтертекстуальність співвіднесена із розумінням інтердискурсивності, 

взаємодії різних дискурсів, що ставить питання полікодовості текстів, 

мультимедійних текстів, які поєднують різні семіотичні системи, наприклад, 

вербальної та візуальної, що відкриває можливості досліджень комунікації у 

лінгвістиці (Н. Арутюнова, О. Білоглазова, А. Гордієвський, Н. Соловйова, 

В. Чернявська та ін.). Інтердискурсивність є категорією когнітивних систем, що 

відображає взаємодію різних кодів та когнітивних стратегій, тому відрізняється 

від інтертекстуальності, котра полягає у грі, використанні «чужого» тексту для 

культурного маркування власного. Інтердикурсивність використовує перехід в 

іншу систему знань, кодів як механізмів смислотворення і творення тексту, що 

володіє дивергентністю. Полідискурсивність є якістю, що виявляє ідеологічний 
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контент текстів і встановлюється при розгляді певної кількості текстів (а не 

одного як у випадку із інтердикурсивністю). Їх характерними рисами, за 

визначенням О. Білоглазової, є спонтанність інтердискурсу та стійкість поля 

дискурсу [22, с. 70]. Полідискурсивність порушує поняття ідеології, яку як 

елемент тексту визначає Т. ван Дейк. Вона співвіднесена із соціопросторовістю 

в тексті та відображає боротьбу за легітимні смисли і картини світу. 

Збільшення потоків інформації, поява нових медіа ставить нові завдання 

перед розумінням тексту, адже згадані поняття інтердискурсивності, 

полідискурсивності є реакцією на модифікації тексту – гібридизації, 

мультимедійності тощо. Технічні інновації, посилення комунікаційної 

активності тексту в медіа вимагає аналізу творення і сприйняття текстів у їх 

нових формах. 

Новий тип тексту – гіпертекст – форма організації тексту в 

комп’ютерному середовищі, якістю якого є медійність. Гіпертекст має 

мультимедійний характер. Електронний гіпертекст відрізняється від класичного 

лінійного тексту. Гіперпосилання, що використовуються в текстах інтернету, 

допомагають створювати більш широкий простір тексту, активно залучаючи 

елементи глибинної структури, яка включає в себе інформацію про попередні 

події, розкриваючи особливості історії, учасників подій, подібні матеріали 

тощо. Ця здатність гіпертекстів кваліфікується як інтерактивність, адже 

можливість пошуку додаткової інформації споживача/користувача 

спрощується. О. Єнікеєв простежує зникнення фігури читача та інтерпретатора, 

натомість виникає статус користувача, який може бути активним (on-line) або 

пасивним (off-line) [137, с. 45].  

Кількість цих посилань може бути необмеженою, в основі цієї 

можливості покладено феномен віртуальності, адже технологія гіпертексту є 

однією із ознак розширення віртуального простору. Гіперпосилання 

дозволяють здійснювати структурування тексту та розширюють смислові межі 

тексту, тому формування смислів у гіпертексті знаходиться у русі й 
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підпорядковане розширенню культурних і соціальних меж. Віртуальність стала 

предметом досліджень соціально-гуманітарного дискурсу.  

Гіпертекст змінює систему спілкування з текстом, відповідно змінює його 

сприйняття (наприклад, можна використовувати гіперпосилання або 

ігнорувати, здійснюючи вибір/відбір корисної інформації), а також змінює 

процес творення змісту, зокрема, через керування «межами» контексту, адже 

він здійснює навігацію, зв’язок між текстами і фрагментами. Гіпертекст з 

позиції асоціативно-навігаційного підходу визначають:  

- як систему, що встановлює зв’язки в електронному тексті й обслуговує 

користувача (Ю. Злобіна);  

- з точки зору структури як поєднання смислової структури змісту і 

технічних даних для осмислення цієї структури (О. Котельникова, 

О. Потапова),  

- в текстуальній парадигмі як спосіб комунікації в суспільстві (Кочетова). 

Гіпертекст демонструє можливості нового медіатекста поряд із 

мультимедійністю та полікодовістю.  

Гіпертекст визначає межі тексту та його розташування у просторі. 

Простір отримує у мові різного типу маркування. Це простежує Ж. Женнет у 

праці «Простір і мова»: «просторові метафори утворюють дискурс майже 

універсального діапазону, бо в ньому говориться про все – про літературу, 

політику, музику, – а мовну форму цього дискурсу складає простір, 

безпосередньо постачаючи йому терміни» [144, с. 128]. Отже, просторова 

концепція в мові представлена на рівні техніки або коду, кліше, тобто 

демонструє належність до соціальної риторики простору. Просторові форми 

набувають актуальності у таких термінах просторовості як область, регіон, 

зона, регістр, рівень, план, поля та ін. Ж. Женнет обстоює думку про те, що 

думка виражає себе у виключно просторових термінах і «мова стає простором» 

[144, с. 132].  

Категорії простору в тексті реалізуються у різних типах просторовості, 

що досліджуються Р. Бартом, Ю. Крістевою, В. Топоровим, М. Бахтіним та ін. 
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(коли простір розглядається як одна із категорій тексту), українськими 

вченими: А. Петренко-Лисак [327] з точки зору соціології простору, Т. Єщенко 

[141] з позиції лінгвістичного аналізу тексту, В. Богуцький [28] як 

структурування мовних (національних) картин світу, Л. Рубашова [390] 

дослідження просторової природи тексту, В. Різун [374] просторово-часова 

дискретність як ознака тексту та ін. 

Текст як лінгвістичний, психологічний, соціокультурний феномен став 

об’єктом дослідження гуманітарного дискурсу і отримав ряд підходів 

наукового вивчення. Формалізовані напрями дослідження текстів 

сформульовано в розробці О. Мітіної, А. Євдокимової:  

- інформаційний підхід як змістовий аналіз тексту і його внутрішньої 

будови та ієрархії;  

- когнітивний підхід як аналіз інформаційної структури тексту відповідно 

до системи різних знань та в межах певної мовленнєвої діяльності (поняття 

когніотипу, макрострутури, моделі ситуації, концепта, фрейма та ін.);  

- антропоцентричний підхід розширює уявлення про відповідність 

інформаційної структури когнітивним процесам;   

- концептуальний підхід, за яким концепт розглядається як об’єкт 

психічної і соціально-культурної дійсності;  

- підхід з точки зору ключових слів як тематичної сітки тексту;  

- на основі джерел інформації – розвиток інжинірингу знань або 

створення експертно-аналітичних систем [290]. Цей напрямок може бути 

продуктивним в контексті розгляду інформаційних систем та досліджень 

кібернетичного простору. 

Текст, володіючи такими рисами як цілісність та завершеність, становить 

інтерес для фахівців масової комунікації. К. Серажим досліджує його з точки 

зору функціонального підходу, котрий дає можливість простежити структуру 

публіцистичного тексту як комунікаційної одиниці найвищого ієрархічного 

рівня з метою його оптимізації в мас-медійному дискурсі.  
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У розробках К. Серажим простежується тенденція семіотичного 

розуміння комунікації А. Греймаса, Ч. Пірса, де тексти – системи знаків, що 

складаються із глибинної та поверхневої структур, де глибинна структура є 

втіленням фундаментальної системи цінностей, що відбивають соціальні 

системи, яка у К. Серажим є системоутворювальним началом і презентує 

ідейно-тематичний зміст тексту, а поверхнева структура – форма тексту, 

формально-змістовий його рівень. Питання формування публіцистичного 

тексту (йдеться про публіцистику у широкому її розумінні як в цілому потоків 

журналістської інформації) в контексті формування різних типів текстів мас-

медіа. 

Структурування мас-медійних текстів виявляє різні види представлення 

інформації, наприклад, традиційним є поділ на журналістику фактів та 

журналістику думок. Ф. Мейер розрізняє розповідну журналістику (arrative 

journalism) і журналістику думок (precision journalism), що мають різні шаблони 

творення для покращення сприйняття інформації. У праці «Мова і мислення» 

(1968, російський переклад 1972) Н. Чомскі (Хомський) констатує існування 

нових соціальних реалій, котрі викликані технічними досягненнями. Спроби 

описати і пояснити мовні та мисленнєві структури в контексті математичних 

підходів, що виникають в 1950-х рр., коли терміном інформація було об’єднано 

соціальні та поведінкові науки для розвитку математичної теорії людської 

поведінки на основі вірогідності, завершились визнанням їх неадекватності. 

Мова і пізнавальні здібності людини вимагають розуміння глибинних і 

поверхневих структур.  

Збільшення потоку даних вимагає більш досконалих методів обробки 

інформації. Це також створює загрози в подачі інформації, наприклад, її 

фрагментації. Н. Чомскі (Хомський) піддає критиці надмірну інтелектуалізацію 

та зловживання проблемами політики в науковому дискурсі. Його лінгвістичні 

й філософські погляди відображені в гуманітарному дискурсі та були 

актуальними для формування суспільної думки. У праці «Картезіанська 

лінгвістика», він, апелюючи до М. Гумбольта, вказує, що прагнення до 
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самореалізації є однією із найважливіших потреб, а державний контроль не 

поєднаний із цією потребою, тому відбувається спроба перетворення людини 

на машину державою. Вважаючи процеси мовлення і мислення тотожними, 

пропонує розрізняти глибинну та поверхневу структури дискурсу, що 

виявляють семантичну інтерпретацію та організацію форми. Глибинна 

структура є відображенням форми думки, вона спільна для усіх мов.  

В контексті наративної семіотики було розглянуто рівень, що здійснює 

зв'язок між глибинною і поверхневою структурою. Презентативна структура  

пов’язана зі структурами продукування. Це питання порушує К. Серажим [403] 

виділяючи ситуацію, котра провокує появу тексту. Ситуація створює мотив для 

породження тексту, викликаючи інтенцію. Отже, процес породження тексту 

вона визначає як такий, що складається із чотирьох етапів:  

Ситуація 

↓ 

Мотив → Інтенція як втілення мотиву 

   ↓ 

  Концепт як втілення інтенції 

Запропонована модель залучає поняття когнітивної лінгвістики – 

концепта, що кваліфікується як культурно-семантичний континуум, 

В. Богуцький його розглядає як «позначення ментально-когнітивного 

утворення, який відображає систему уявлень і понять про певний фрагмент 

дійсності і є етнічно, культурно та соціально маркованим» [28, с. 15]. 

Структуру публіцистичного тексту К. Серажим пропонує розглядати як цілісне 

утворення із чітко простежуваними елементами творення, що дозволяє широко 

презентувати інтелектуальну практику людини.  

Дослідження К. Серажим презентує структурний рівень тексту з погляду 

теорії журналістики (В. Здоровега, А. Мамалига, М. Парцей, В. Різун, 

К. Серажим та ін.), що розглядає текст у двох площинах як твір (семантика 

тексту) та графічно-знакову фіксацію,  структура якого визначається на трьох 

рівнях: авторська, перцептивна (реципієнт), фрагмент інформаційної системи і 
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засіб впливу [374]. Ознаками тексту є «архітектоніка тексту, його 

структурованість і системність, цілісність, просторово-часова дискретність» 

[374]. Ці дослідження констатують ті вимоги, які має текст як фрагмент 

інформаційної системи.  

Отже, тексти схильні до самоорганізації. Йдеться про синергетику тексту, 

яка ґрунтується на його соціальній природі. Синергетика враховує думку про 

те, що текст є системою, яка самоорганізується та подібно природнім об’єктам 

розвивається і знаходиться в русі. Текст є структурою, котра послідовно 

розростається і має просторові маркери.  

Аналіз просторово-часової організації тексту, на думку О. Поснової, 

пов’язаний із його розгортанням, що враховує численні зв’язки із попередніми і 

наступними його позиціями. Позиція тексту є просторовим маркером, 

пов’язаним із часом, адже час фіксує стан системи на певному процесі її 

самоорганізації.  

Поряд із синергетикою тексту увагу до медіатексту виявляє герменевтика 

(В. Владимиров, С. Квіт та ін.), яка здійснює тлумачення глибинних змістів 

текстів, розглядає текст як багатоаспектний процес із внутрішньою 

діалогічністю, включеністю в культурно-соціальне буття. С. Квіт наголошує на 

герменевтиці як напряму «масово-комунікаційного (по)розуміння», потребу 

авторського есеїстичного дискурсу (подібно до європейської есеїстики), що 

створює тексти для «активного читача» [193]. В. Владимиров також наголошує 

на прагненні «масової промовленості», передачі соціального буття людини у 

світі, діалогу як шляху розуміння, передачі інформації від особи до маси [67].  

Текст розглядається як цілісна система, цілісність стає однією із якостей 

тексту, що характеризується внутрішньою єдністю, автономністю. Текст як 

характеристика модерну використовується і в дослідженні І. Хассана, котрий 

називає основні відмінності постмодерну від модерну. Однією із пар 

протиставлення є текст/інтертекст, де текст становить закриту структуру, а 

інтертекст множинність тексту і текстів у одному текстовому просторі.  

Онтологічними категоріями, якими оперують  під час відтворення досвіду 
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людини, її бачення картини світу, є енергія, матерія, простір та ін., тому 

просторові координати творення тексту і синергентичні системи пропонують 

один із варіантів розуміння тексту як соціальної системи. 

Типологія тексту здійснюється за певними принципами. А. Гальперін 

розглядає текст як певний «момент процесу» [76, с. 9], що має свою структуру 

(заголовок, ряд особливих одиниць, об’єднаних специфічними зв’язками, 

цілеспрямованістю і прагматичною установкою), пропонує розрізняти 

типологію текстів за функціональними стилями і розглядає текст за такими 

параметрами як категорія інформації (види інформації: факти, концепти, 

підтекст), членування (для сприйняття повідомлення та розуміння характеру 

зв’язків між частинами), внутрішньотекстові зв’язки, категорія континууму 

(потоку), форми залежності частин тексту, категорії ретроспекції, проспекції, 

модальність (ставлення автора), інтеграція і завершеність тексту [76]. Текст 

містить концептуальні системи, що ставить проблему його сприйняття та 

інтерпретації (текст-реципієнт). Це дослідження можливе в контексті 

соціокультурного простору, одним із напрямків досліджень є окреслення 

культурних схем, що дозволяють здійснювати інтерпретацію тексту, його 

розкодування.  

Визначаючи параметри тексту в сучасній лінгвістиці Т. Єщенко зауважує, 

що текст слід розглядати на кількох рівнях: 1) як посередник і результат 

комунікації; 2) структура, що дозволяє реалізуватись дискурсу; 3) як феномен 

використання мови; 4) структурно і концептуально організоване словесне ціле, 

що отримує певну форму; 5) витвір, співвіднесений із жанром [141, с. 78]. 

Поняття тексту включене в контекст дискурсу і постає як елемент комунікації. 

Породження і розуміння тексту не синхронізовані на відміну від дискурсу.  

Специфіку медіапродукту визначає М. Казак: вторинність медіатексту 

(результат обробки первинних текстів як особливий тип і характер інформації); 

виробництво «на потік» і одноразовість; смислова відкритість і незавершеність 

(інтертекстуальність); полікодовість (різні знакові системи); медійність 

(опосередкованість технічними засобами); багатофункціональність 
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(інформування, переконання і т.д.); колективний виробник; масова аудиторія 

(різнорідна, об’єднана в різні соціальні угруповання); особливий характер 

зворотного зв’язку [181]. Класифікації медіатекстів будуються на текстових 

ознаках, а також за лінгвістичними та екстралінвістичними ознаками. 

Медіатекст постає як продукт масової комунікації, він відзначається 

фрагментарністю відтворення реальності, базуюється на фактах суспільного 

життя, виявляє основну свою функціональну специфіку відтворення/творення 

реальностей, що у своїй множинності складають мозаїку соціального простору. 

Створення медійного тексту постає в контексті конкретних дискурсивних 

практик.  

Сприйняття інформації, процеси її засвоєння і відтворення є окремою 

проблемою в системі медійного дискурсу. Це окреслення контекстуальних 

зв’язків, концептів, сприйняття «чужого» та ідентифікація «свого», процеси 

легітимізації ідеологічних та інших одиниць.  

Текст як продукт мовленнєвої діяльності цікавий з точки зору текстової 

комунікації автора і читача. Інтерпретація культурно-символічних, соціально-

психологічних і когнітивних аспектів діяльності людини, що виявляється в мові 

як одній із символічних систем, представлена в дослідженнях К. Леві-Строса, 

М. Фуко, П. Бурдьє, Ж. Деррида, П. Рікера, Ж. Лакана, P. Барта, Ж. Ліотара, 

Ю. Кристевої, Т. Ван Дейка, У. Еко, З. Харріса та ін. Виходячи з положення 

І. Канта «Світ – це текст», поняття тексту пов’язувалось із суспільством 

культурою, буттям людини та її діяльністю в цілому. Строкатість визначень в 

лінгвістичному дискурсі пов’язана із бажанням універсалізувати його та 

абсолютизувати. О. Селіванова виокремила чотири основних наукових 

парадигми: генетична, системно-структурна, прагматична (комунікативно-

функціональна), когнітивна (когнітивно-дискурсивна) [397, с. 16]. Процеси 

комунікації пов’язані із розумінням дискурсу як процесу комунікації, пізнання 

світу та його репрезентації. 

Культура, за спостереженнями В. Леві-Строса, складається із форм 

комунікації (наприклад, мова) та правил, за якими здійснюються комунікаційні 
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ігри. Він виділяє дві опозиції в соціальній комунікації: особистість і символ, 

цінність і знак [240, с. 310]. Розглядаючи поняття міфу, підкреслює його 

двоїсту структуру – як частини мовної діяльності та позамовне явище. В ньому 

зміст відділяється від мовної основи, на якій він склався. Змісти пов’язані із 

ідеологією та соціальною структурою суспільства. В побудові моделей 

соціальних структур він бачить систему відліку простір і час, котрі постають як 

«соціальні», що вказує на якість соціальних явищ, що їх заповнюють [240, 

с. 300]. Соціальний простір формує конструкти, які реалізуються в різних 

формах, тому науковий дискурс здійснює пошук соціально зумовлених 

одиниць комунікації. 

Творення тексту відбувається у просторі і часі. Текст пов’язаний із 

дійсністю і включений у простір символічного. Ці положення Р. Барт розробляє 

із метою розуміння позатекстової реальності та форм осягнення цієї реальності. 

Він розглядає структуру міфу і мови, виявляючи тричленну структуру: форма 

(зміст), концепт, знак. Форма є частиною певної події, це готове значення. 

Концепт розкриває причини творення міфу, це уявлення про реальність, 

концепт – це інтенція вчинку. Концепт є складовою частиною міфу. Для знаку, 

значення міфу важливим є просторовий принцип наповненості або пустоти, 

який номінований терміном алібі. Значущість є також частиною міфу. Міф 

перетворює зміст у форму і таким чином викрадає мову. Література є 

прикладом міфологічної системи. Модель осмислення простору і часу через 

міф є спробою осмислення текстового простору в контексті літературного 

дискурсу. 

Використовуючи принцип багатоголосся твору, Ю. Кристєва досліджує 

художній дискурс, який вона класифікує на два види: монологічний і 

діалогічний. Монологічний дискурс – це епічний, науковий, історичний 

дискурси, а діалогічний – карнавал, меніппеї, роман. Для меніппеїв характерна 

соціальна активність тексту, як зазначає авторка, «це свого роду політична 

журналістика давнини» [223, с. 186]. Для карнавальної форми характерною є 

відмова від лінійності, що дозволяє вибудовувати інші просторові координати: 
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«єдиний простір, де мова має можливість уникнути влади лінійності (закону) і, 

подібно драмі, отримати життя в тримірному просторі» [223, с. 181]). 

Багатоголосся, характерне для цієї форми, пропонує розглядати діалогічність 

літератури як одну із форм (або типів) комунікації. 

Дослідження журналістики як комунікаційної системи ґрунтується на 

принципах участі медіа у соціальних процесах (інформування, регулювання 

тощо), формуванні суспільно значущих змістів (концептів). Окреслюючи 

моделі української журналістики, М. Житарюк вказує на те, що кореляторами 

змісту текстів є час і простір, котрі вказують на їх обмеження, продиктовані 

соціально-політичним контекстом. Тут діалогічність буде полягати у полілозі 

думок, що відображають актуальну соціальну ситуацію, адже стандартами 

журналістики є об’єктивне висвітлення подій і окреслення їх з погляду як 

мінімум двох різних суджень (за американськими стандартами трьох).  

Види комунікації в українській моделі журналістики, запропонованій 

М. Житарюком, пов’язані із різними потребами суспільства, зокрема розвиток 

інтелектуального складника суспільства він пов’язує із парадигмою української 

публіцистики. Традиційно львівська школа журналістики (Й. Лось, 

М. Житарюк, М. Титаренко та ін.) здійснює дослідження публіцистики, котра 

має сприяти процесу соціальних змін через просування світоглядних концепцій, 

її критеріями є пошук істини, гуманістичний світогляд, позиція автора як 

представника національної еліти. Вона є якісною медійною альтернативою, 

особливим інформаційним потоком в контексті журналістики та простором для 

медійної творчості. На думку Й. Лося, це відповідальний тип журналістики, що 

несе істину, визволення (а не поневолення), має націєтворчий потенціал. 

Публіцистика в історичному плані виконувала в Україні державотворчу 

функцію, адже в умовах неповної нації ХІХ століття бути письменником і 

публіцистом означало творити нову Україну, її майбутню державність.  

Попри цілком прозору мету праці задля суспільства, публіцистика 

використовує конструктивні методи впливу (М. Скуленко), адже вона працює із 

спеціалізованою аудиторією. Як зазначає В. Різун, окреслюючи соціальні 
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комунікації, «ці комунікації є соціально маркованими, бо передбачають 

взаємодію з соціально визначеними групами людей» [371]. Публіцистика 

розрахована на широку аудиторію, проте під час творення тексту автор 

орієнтується на певну її частину. С. Квіт, розробляючи герменевтичний підхід 

до журналістики, тлумачить її як герменевтику, що інтерпретує події в 

суспільстві. Засадами діяльності журналістики він вбачає гру (превалювання 

творчого первня), усвідомлення суспільної місії, аналіз, побудований за 

аналогіями (і/або на основі) мистецтва. Вважаємо, що ці риси притаманні саме 

публіцистиці як одному із потоків журналістської інформації. Тому вона 

орієнтована на елітарного читача, ознайомленого із широким соціокультурним 

контекстом доби. 

Соціальна природа мови також відкриває ще одну площину комунікації, 

на яку звертає увагу Ж. Отьє-Ревю [316], формування мови у надрах 

національної площини, коли кожна мова отримує статус мови-світогляду із 

певним набором оцінок в актах мовленнєвої взаємодії, утворюючи дискурсні 

поля. Вписаність у контексти і соціальне життя, перетин дискурсів, діалогізм є 

умовами формування змістів.  

Поняття дискурсу традиційно розглядається як текст у дії. Як зазначає 

Ж. Лакан, «навіть нічого не повідомляючи, дискурс демонструє існування 

комунікації» [236, с. 22]. Ю. Кристева, послідовниця Р. Барта та  М. Бахтіна в 

контексті структурної поетики, розуміє поняття дискурсу як діалогічне 

поліфонічне явище. Розрізняючи поняття тексту і дискурсу, вона відзначає, що 

текст «не комунікативне мовлення» [223, с. 35], він створює своєрідний 

сценічний майданчик, вступає у зв'язок із мовою (зміщеною і перетвореною) і 

суспільством (узгоджуючись із його трансформацією) [223, с. 35]. Текст 

позбавляє суб’єкт ототожнення з комуційованим дискурсом. Ю. Кристева 

визначає дискурс як тривалий процес комунікації, що визначається процесом 

обміну інформації (її отримання та передачі): «Мова – це завжди знання; 

дискурс – це завжди пізнання для того, хто вимовляє або сприймає мовлення у 

складі комунікаційного ланцюга» [223, с. 227]. Отже, традиційно в контексті 



211 

 

протиставлень тексту і дискурсу наголошуються такі їх характеристики як 

монологічність (текст)/діалогічність (дискурс), продукт/процес, 

статичність/динамічність, структурний/функціональний. Перша пара отримала 

ряд уточнень, адже монолог також володіє внутрішньою діалогічністю. Власне 

вся система позицій є умовною.  

У праці «Від твору до тексту» Р. Барт інтерпретує поняття тексту як 

площини, в котрій акумульовано соціокультурні знання, тому бачить його як 

«такий соціяльний простір, в якому не сховається жодна мова і жодний суб’єкт, 

який промовляє, не буде суддею, господарем, політиком, сповідником, 

дешифрувальником, і теорія тексту невпинно зливається з практикою письма» 

[13, с. 496]. Соціальний простір, це те, що об’єднує і текст і дискурс, адже 

соціальний простір створює комунікаційну основу для розгортання тексту і 

дискурсу через канали та мережі комунікації. Соціальний простір забезпечує 

діалогічність, включеність у комунікацію, здійснюючи зв’язок культури та 

мови. Дискурс співвідноситься із структурами, що вже існували раніше, тому 

інтердискурс є «дискурсним та ідеологічним простором» [408, с. 34] (П. Серіо), 

що детермінує суб’єкта.  

 Соціальні дискурси мають важливу ознаку – ідеологічність. До цієї 

думки, за свідченням П. Серіо, схилялись французькі дослідники 1960-1970-х 

років під впливом К. Маркса та Ф. Енгельса. У французькій мові слово 

ідеологія має кілька значень, проте семіологія розглядає її як факт, котрий 

інтерпретується в контексті соціальних інтересів. Відповідно, семіологія У. Еко 

передбачає гру як умову для будь-яких культурних феноменів. Культурні та 

соціальні концепти він пропонує розглядати в контексті ідеології – «все те, з 

чим так чи інакше знайомий адресат і та соціальна група, до якої він належить, 

системи його психологічних очікувань, всі його інтелектуальні навики, 

життєвий досвід, моральні принцип» [132, с. 137]. Декодування повідомлень 

під час комунікації передбачає перебування в одному ідеологічному контексті 

адресата та адресанта повідомлень. Ідеологія пропонує свою систему знаків і 

кодів.  
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Французька наукова парадигма досліджень дискурсу ґрунтується на 

поняттях психоаналізу, марксизмі, а просторова модель демонструє 

інтердискурсний простір із «місцями пам’яті», яка бачиться дворівневою: 

висловлювання-акт та висловлювання-результат. Дискурсні формації 

презентують різні ідеологічні формації.  

Аналіз мови для виявлення набору репрезентацій світу Д. Матісон 

пропонує здійснювати як дискурс-аналіз, котрий виходить із положення про 

ідеологічність як природу мови, що виявляє підтримку інтересів впливових 

груп [280, с. 19]. Кожна соціальна група може мати власний набір 

репрезентацій, які належать до символічних систем. Ідеологічні структури 

можуть бути співвіднесені із процесами боротьби за легітимні змісти, які 

формують владний дискурс, що стає домінантним у певних сферах соціального 

життя внаслідок цієї боротьби за легітимні бачення картини світу. В системі 

аналізу дискурсу ідеології постають як інтерпретації змісту і єдино можливий 

варіант інтерпретації.  

Думку Т. ван Дейка про зв’язок ідеології, культури та дискурсу, що є, по-

суті, рівнями колективної репрезентації на макрорівні (ідеологія, культура) і 

макрорівні (дискурс), ідеологічну соціалізацію, що відбувається в дискурсі, 

підтримує лінгвістика [55]. Соціальні практики включені у формування 

дискурсу, різновиди якого науковець пропонує визначати за приналежністю до 

історичного періоду, культури, тобто «буржуазний дискурс», «комуністичний 

дискурс» тощо. 

Формування змістів, проблеми їх творення перебувають у колі 

зацікавлень різних напрямків гуманітарного дискурсу, власне напрямок аналізу 

дискурсу дозволяє простежувати проблеми змісту з точки зору одного із 

складників аналізу дискурсу. Так, Ж. Гійом, Д. Мальдідь вбачають основу 

аналізу дискурсу в матеріальності архіву (термін М. Фуко) і мови, що його 

утворюють. Архів детермінує зміст, а мова формує його через лексичні, 

синтаксичні та інші механізми [82, с. 127]. Архів М. Фуко є постмодерним 
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образом загальної системи творення і перетворення висловлювань, системою, 

що дозволяє розрізняти дискурси.  

Простір наділений множинністю, широтою й усіченістю, що дозволяє 

систематизувати розташування конструктів, що розгортаються один в одному. 

Дискурс виявляє культурну ідентичність, що пов’язана із соціопросторовими 

координатами, а також ідеологічним ефектом, що виявляється в історії, релігії, 

етнографії  та лінгвістиці (дискурс пізнання). Дискурси є формою 

інституалізації змістів, вони «організовують пам’ять» [364, с. 224]. Презентація 

світу в дискурсі відбувається із залученням одиниць культурного простору. 

Породження дискурсу пов’язано з рядом умов, які розглядає М. Пеше, 

зокрема, визначає види мовної поведінки і виділяє дві основні моделі: 

«реактивна» (спирається на психофізичні та психологічні теорії поведінки 

«стимул – організм – відповідь»), «інформаційна» (соціологічні та 

психосоціальні теорії комунікації «адресант – повідомлення – адресант») [330, 

с. 319]. Ця класифікація вказує на різні підходи до розуміння поняття дискурсу, 

йдеться про два основні контексти його вживання: соціокультурний та 

психолінгвістичний.  

Розвиток гуманітаристики та інтерес до поняття дискурсу у 1990-х роках 

сформував цілу систему сталих значень поняття дискурсу, які П. Серіо 

виокремлює у кілька основних напрямків його вживання, а саме:  

- як висловлювання (еквівалент поняття мовлення); одиниця 

висловлювання (подібно тексту);  

- вплив висловлювання та залучення його до ситуації мовлення; як бесіда; 

мовлення (на противагу «розповіданню», наративу);  

- як протиставлення мови і мовлення (langue / discours); системи 

обмежень;  

- розмежування висловлювання (послідовність фраз між двома 

семантичними пробілами, двома зупинками в комунікації) і дискурсу 

(висловлювання, з точки зору дискурсного механізму [408, с. 22]. Розрізнення 

висловлювання та дискурсу дає зрозуміти останній як мову, котра розчиняється 
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в ідеології. Це тексти, на думку П. Серіо, що «наділені історично, соціальною 

та інтелектуальною спрямованістю» [408, с. 22]. Дискурс пов’язаний із 

специфічними інститутами виробництва та поширення змістів. П. Серіо 

використовує широке значення поняття «інститутів», якими є не лише типові 

структури.  

Дискурс є впорядковуючою системою, що подібно до соціального 

простору структурує дискурсивні практики. Як вказує В. Горелов, «дискурс – 

констатуючий принцип, існує замкнене коло між двома процесами: дискурс 

констатує замкнене коло між двома процесами: дискурс конституює реальність, 

реальні умови конституюють його» [86]. Дискурс і соціальна реальність є 

взаємозалежними, адже дискурс враховує соціальний контекст, а соціальний 

контекст реагує на зміни дискурсу.  

Поняття дискурсу К. Серажим пропонує визначати як засіб соціальної 

взаємодії. Вона констатує ряд основних трактувань цього терміна:  

- як тексту із екстралінгвістичними факторами (Т. ван Дейк, В. Караулов, 

В. Петров, І. Штерн та ін.);  

- мовлення, подієвий аспект тексту (Н. Арутюнова, Г. Кук, К. Пайк та ін.);  

- текст як процес дискусії (В. Костомаров, Н. Бурвикова та ін.); 

- сукупність текстів (А. Баранов, Д. Добровольський та ін.);  

- спілкування як реалізація дискурсивних практик М. Фуко, А.-

Ж. Греймас, Ж. Куртене та ін.) [403, с. 12]. В сучасному лінгвістичному 

дискурсі розглядається співвідношення тексту і дискурсу. Основними 

підходами до тексту є комунікаційно-прагматичний (Ф. Бацевич, 

С. Жаботинська, В. Карасик, К. Серажим, В. Різун та ін.), психолінгвістичний 

(Є. Єрофеєва, Л. Засєкіна, С. Куранова, О. Холод та ін.), стилістичний 

(Н. Бабич, С. Бевзенко, М. Зарицький, Г. Солганик, Н. Янко та ін.), семіотичний 

(Ю. Горяйнова, К. Серажим, Л. Тупчієнко-Кадирова та ін.) та ін.   

Потреба розмежування понять тексту і дискурсу походить від 

необхідності розуміння специфіки цих понять. Градація має ряд напрямків:  
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- дискурс є текстом в певній ситуації спілкування (контекст) і сукупністю 

текстів, текст і дискурс є результатами мовленнєвої діяльності, де дискурс є 

максимальною одиницею тексту і предметом дискурсивного аналізу 

(А. Карамова, К. Серажим, В. Чернявська та ін.);  

- дискурс є результатом мовної поведінки, складниками його є широкі 

екстралінгвістичні фактори (соціальний  статус і соціальні ролі, культурно-

історичний контекст тощо), а у текста – вузькі (міміка, жести, конкретні 

предмети та ін..) (Ф. Бацевич, Є. Єрофеєва, А. Кудлаєва, О. Селіванова, 

В. Чернявська, К. Шелкова та ін.);  

- дискурс є родовою категорією щодо понять мовлення, текст, діалог 

(З. Асратян, А. Кибрик, М. Макаров, Н. Сукаленко та ін.). 

Досліджуючи публікації англомовних авторів, І. Огієнко визначає такі 

підходи до вивчення дискурсу:  

- прагматичний підхід, що передбачає розуміння дискурсу як кореляцію 

використання мови і соціокультурного контексту (Л. Гренобл);   

- етнографічний підхід передбачає дослідження вербальних і 

невербальних елементів як компонентів культури (С. Стемброук);  

- когнітивний підхід, у якому дискурс розглядається як когнітивне 

утворення (Т. ван Дейк, Б. Деллінжер);  

- критичний дискурсивний аналіз передбачає вивчення впливу ідеології, 

влади, соціальних відносин у межах дискурсивного аналізу (Н. Ферклаг);  

- наратологічний підхід використовується для художнього дискурсу  

(Я. Іфверсен);  

- функціональний підхід враховує соціальні аспекти мови і її 

комунікаційні функції (Т. Хуккін) [309, с. 100–101]. Широке використання 

поняття дискурсу в окремих підходах уточнюється і виявляє специфічні його 

ознаки.  

До вивчення дискурсу для європейських досліджень характерний 

соціологічний підхід. Як вказує Дж. Руіз, соціологічне тлумачення дискурсу 

ґрунтується на встановленні зв’язків між дискурсами та соціальним простором, 
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в якому вони з’являються. Соціологічні інтерпретації дискурсу поділяються на 

три види: дискурс як соціальна інформація, дискурс є відображенням ідеології 

суб’єктів, дискурс як соціальний продукт [594]. На практиці, як правило, 

використовують комбінації цих типів. Інформаційний рівень дискурсу 

визначається тим, що дискурси містять знання про соціальну реальність, але ця 

реальність сприймається з точки зору суб’єктів, котрі беруть участь у її 

творенні. Соціологічний аналіз передбачає три рівні аналізу: текстуальний, 

контекстуальний, соціологічний. Ці етапи його розгляду передбачають, що 

соціологи вдаються до аналізу тексту та контексту з метою надійності 

інтерпретацій, адже концентрація лише на останньому типі є ризикованою.  

Британський «Національний центр досліджень методів» (National Centre 

for Research Methods) розробив шість підходів та методів до вивчення дискурсу 

(автори: Дж. Глинос, Д. Ховарт, A. Норвал, Ю. Спід): політична теорія 

дискурсу (Е. Лакло і Ч. Муф, Дж. Дрижек та ін.) риторичний політичний аналіз 

(Е. Грассі, А. Фінлейсон, Г. Готвейс, Е. Лаклау, А.Дж. Норвал), історичний 

аналіз дискурсу (М. Рейсігл і Р. Водак; Р. Де Сілія, М. Рейсінг, Р. Водак; 

Р. Водак і М. Меєр), інтерпретативний політичний аналіз (Fischer 2003 Fischer 

and Forrester), дискурсивна психологія (М. Біліг, Р. Харе, І. Паркер, Д. Едвардс, 

Дж. Поттер, А. Хепбург і С. Вігінс), Q-методологія (С. Вотс і П. Стенер, 

С. Джеферс і С. Скелчер) [546]. Британська школа соціологічних досліджень 

відзначає модифікації методології, оскільки сучасні дискурсивні практики 

потребують досліджень у нових формах дискурс-аналізу.  

Наратологічний підхід характерний не лише для художнього дискурсу, ця 

система аналізу є однією з продуктивних моделей аналізу. Він може бути 

використаний і з погляду журналістики, двох її видів нараційного (narrative 

journalism) і точного (precision journalism). Ф. Мейер, виділяючи ці два типи у 

своєму дослідженні, звертає увагу на зміну парадигми журналістики, пов’язану 

із розвитком технологій:  «ми можемо погодитися, що технології 

інформаційного століття виробляють дані швидше, ніж вони виробляють 

розуміння. Замість того щоб замінити журналістику, Інтернет створює нову 
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потребу ринку: для синтезу та інтерпретації постійно збільшується потік 

фактів» [584]. Сприйняття інформації потребує певного структурування, що 

спостерігається в новинних блоках. Поряд із висвітленням фактів популярності, 

на його думку, набуває такий тип подання інформації як історія (storytelling), 

яка презентує наративну журналістику. В потоках інформації цей тип подачі 

інформації допомагає подолати фрагментацію інформації. Наративна 

журналістика постає як одна із перспектив розвитку журналістики, де 

використовуються більш складні методи обробки інформації.  

Наративи та їх можливості у сучасній цензурі (окремих її типів) розглядає 

Г. Почепцов «Инструментарий пропаганды: от ножниц и меча к 

нарративам»[351] і звертає увагу на емоційність як рису медіапродуктів 

пропагандистського характеру. Цензура як спосіб керування увагою полягає у 

відборі потрібної інформації. Наративна система аналізу презентує 

комунікаційний підхід і визначається рівнем взаємодії автора і читача. Ці рівні 

передбачають такі варіанти взаємодії як: реальний автор і реальний читач, що 

постають в актуальному контексті; абстрактний автор та абстрактний читач як 

реалізація авторських оповідних технологій та перебування автора і читача в 

одному культурному контексті для вдалого розшифрування читачем авторських 

стратегій. Наратив як стратегія оповіді досліджується (В. Бартолучі, С. Корман 

[558]) в екстремістській ісламській стратегії комунікації і отримує назву 

«вертикальної інтеграції» через подібність ідеологічних наративів до ісламської 

традиції, викладеної в Корані. Серед стратегій використовуваних у цих текстах 

– вживання поділу на «ми» і «вони», творення образу злого «іншого», 

легітимізація певної поведінки, що постає як обов’язок (боротьба «сил добра» із 

«силами зла») [558]. Ці  маніпулювання засновані на емоційному чиннику і на 

соціальних міфах, що є базовими для конкретного соціокультурного простору.  

Розпад наративної форми демонструє інтернет як система, що базується 

на мозаїчно-шизофренійній моделі, котра складається із значної кількості 

гіперпосилань, рекламних банерів, переходів у інші вікна, вкладки та ін. 

Характеризуючи пошукові системи інтернет А. Горних, А. Усманова 
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констатують новий ступінь розпаду «розповідання», адже після закріплення 

візуальної форми в епоху модерну, відбувається поступове руйнування 

наративних реалістичних форм, на зміну яким приходить монтаж, колаж, 

фрагментарність та епізодичність. Розуміння рамного та позарамного простору, 

зміна розуміння меж в епоху інтернету пов’язана із «розпадом автономного 

его» [87, с. 8], що відбувається в інтернеті. Статус просторової рамки 

змінюється, вікна в інтернеті мають мозаїчну структуру, тому рамка перестає 

бути семіотичною межею. Кожне з вікон пропонує власний погляд на простір, 

зникає розуміння зарамкового простору. Ця тенденція спостерігається і в 

телевізійних формах, коли пропонується кілька кадрів у кадрі, різних титрів, що 

становлять деконструцію як основу постмодерністського телебачення. Нова 

телеестетика бере на озброєння інтернетні мозаїчно-шизофренійні моделі. 

Фрагментарність, інтерактивність, нелінійність є опозицією наративності. 

Простір є структурою, що допомагає впорядковувати уявлення про світ, і медіа 

з погляду соціального простору є репрезентацією світу, що допомагає 

користувачеві/споживачеві обирати його варіанти, які він ідентифікує як «свій» 

простір. Відбувається розподіл соціальних груп, а інтернет як культурна форма 

пропонує нові можливості комунікації (форуми, блоги, спілкування в 

соцмережах) і здійснення соціальних практик.  

Виходячи з думки М. Фуко про дискурсивні практики, що становлять 

собою вербалізовані  соціальні практики, слід відзначити включеність людини 

у суспільну гру. Мовні практики, в яких презентовано соціальний простір, є 

одним із основних наукових напрямків, що активно досліджує мовний простір і 

просторові моделі мовної реалізації соціальних практик, соціальної комунікації. 

Як вказує І. Огієнко, кожен із підходів до поняття дискурсу виявляє залежність 

мови і соціальних структур, проте ця залежність трактується по-різному. 

Наведена ним структура фукнціонального підходу розкриває положення 

польового підходу до вивчення різних дискурсивних практик. Ця модель 

складається із шарів, що презентують ієрархії соціальних практик, реалізованих 

у мовних практиках:  «такі елементи мови: контекст, до складу якого входять 
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поле – соціальна дія (що саме відбувається), тенор – рольова структура (статус, 

ролі учасників), спосіб – символічна організація тексту, роль мовних засобів; 

семантику, що складається з трьох компонентів – ідеаційної семантика (змісту 

пропозиції), інтерперсональної семантики (висловлення ставлення до змісту 

пропозиції), текстуальної семантики (тематичної і рематичної структури), а 

також графічні, фонологічні, лексичні і граматичні аспекти» [309, с. 101]. 

Запропонована модель протистоїть універсальності подібно до археології 

М. Фуко, і дає один із варіантів вибору в системі множин.  

Медіа формуються різними суспільними практиками, ідеологічними, 

культурними чинниками, тому постають як своєрідний простір або поле (цей 

термін дає відчуття локальності й просторовості, що налічена специфічними 

обмежуючими властивостями). Соціальний світ і мова є поняттями, що 

створюють цілісність, яка виникає внаслідок здійснення людиною комунікації, 

спрямованої на творення об’єднувальних змістів і легітимних картин світу. 

Дискурс постає вербалізованою формою життєвого світу. 

Традиційне бачення тексту як результату комунікації, а дискурсу як 

самого процесу простежується в цих напрямках розуміння дискурсу. Соціальна 

і культурна зумовленість тексту розкриває такий напрям досліджень 

співвідношення його із когнітивними структурами, творення змістів, концептів. 

Когнітивна теорія використання мови вивчає мовно-комунікаційну 

взаємодію, завданням її є простежити взаємозв’язок між когнітивними 

системами та умовами успішності мовних актів. Це завдання сформульоване 

Т. ван Дейком у роботі «Контекст і пізнання» (1981), в якій описано поняття 

фреймів як мовних актів, що відображають знання світу. Він говорить про 

прагматичну структурованість контексту, котрий має бути структурований в 

термінах соціальних структур [56, с. 22], адже фрейми є соціальними 

структурами. Він розглядає дискурс як складник соціокультурної взаємодії, в 

ньому виявляються тематичні репертуари співвіднесені із знанням про світ, що 

склались в певному типі соціуму. Види концептуальних стратегій у дискурсі 

засновані на соціокультурній і комунікаційній ситуаціях. Процес розуміння має 
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стратегічний характер, тому стратегічна теорія розуміння дискурсу пропонує 

модель пізнання світу, в якій виділено мікрорівень та макрорівень. Т. ван Дейк 

пропонує модель, конструйовану на основі типів інформації: фрагменти 

існуючих моделей; інформація, що отримана з певного дискурсу; актуалізовані 

фрагменти загального семантичного знання [56, с. 90]. Йдеться про інформацію 

відкриту для соціуму, яка не враховує окремі просторові характеристики 

учасників. Використання подібних моделей передбачає ряд стратегій: контекст 

комунікації; мета та інтереси; заголовки, анотації, вступні тематичні речення; 

речення; управління (використання загальних сценаріїв); оновлення; оцінка [56, 

с. 92–94]. Розробка моделей ситуації комунікації має прагматичний характер 

для творення специфічних текстів, якими є медійні тексти. Мас-медійний 

дискурс є неоднорідним і демонструє процеси легітимізації увлень про світ, їх 

поширення та ефекти, що прораховуються різними методами, зокрема, із 

залученням інформатико-математичних. Розуміння дискурсу залучає соціальні 

виміри, актуальну ситуацію, умови комунікації. 

Соціокомунікаційні процеси відбиваються у соціальних практиках, які 

репрезентують соціальні смисли. Вивчення цих процесів і форми соціальної 

взаємодії потрапляють до уваги українських науковців (І. Набруско [304], 

О. Супруненко [428]), які порушують питання мультимедіа як виробника 

соціальних смислів. Т. ван Дейк досліджує мас-медійний дискурс, зокрема, в 

коло його розробок входять новини як тип дискурсу, де він залучає поняття 

дискурс-аналізу.  

Розуміння соціального простору як простору формування змістів, 

сформульоване А. Соколовим, відкриває питання співвідношення понять 

дискурсу та соціального простору. Т. ван Дейк порушив питання соціального 

контексту, що є складником дискурсу, а Р. Барт розглядав текст як «соціальний 

простір» [12, с. 496]. Розробки українських вчених простежують зв’язок цих 

понять, так, Н. Мантуло, розглядаючи соціальний простір і теорію поля 

П. Бурдьє в контексті парадигми дискурсивності, вказує: «Дискурс – це поле 

соціокультурної взаємодії з приводу визначення смислу. Впливаючи на 
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соціальні норми через норми обміну інформацією, дискурс фактично 

забезпечує поширення та трансляцію смислів за допомогою тексту, в результаті 

чого відбуваються зміни в соціальній реальності» [275, с. 49]. Очевидний вихід 

дискурсу у площину соціального простору визначається рядом характеристик 

дискурсу:  

- формує і транслює соціальні повідомлення, а також бере участь у 

формуванні соціального капіталу;  

- реалізує комунікацію і соціальну взаємодію, що відбувається в контексті 

соціопросторових координат;  

- є ситуативним і відтворює певний етап соціального простору і часу;  

- відповідає соціальним полям із власною структурою, специфікою 

функціонування. Дискурс є тим рамковим простором, котрий корелюється із 

набором певних змістів, акторів, що здійснюють комунікацію в суспільстві й 

визначають межі цього простору, ідентифікуючи його (використовуючи 

просторове осмислення міфопоетики) як «свій».  

Поняття «свого» простору, сформованого як позначення міфологічного 

уявлення світу як «свого» і «чужого», вийшло за межі цих трактовок і бачиться  

як опозиційна пара, що бере учать у різних актах комунікації, наприклад, 

здійснення боротьби за легітимні смисли, побудова ідеологічних концептів на 

основі протиставлення свого і чужого. Цю думку обґрунтовує В. Чернявська у 

роботі «Дискурс влади і влада дискурсу» (2012), стверджуючи, що «дискурс є 

вираженням влади і влада виражається в дискурсі – через систему 

взаємопов’язаних мовленнєвих/тексових засобів, форм і прийомів» [479, с. 77], 

ілюструє це на прикладі дискурсу і мови тоталітарного суспільства.  

Розрізнення рівнів рецепції соціального простору в дискурсі впливає на 

глибинну структуру через основні соціокультурні концепти та поверхневу 

структуру формального вираження цих концептів у образах, символах тощо. 

Концепти відбивають широкий соціальний контекст, образи є конденсованим 

втіленням змістів у їх матеріальних ознаках, де образ є медіумом концепту. 
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Дискурс містить когнітивний рівень, він ґрунтується на трьох рівнях 

сприйняття: психологічно-особистісному, ситуативному, соціальному.  

Соціальний простір реалізується в дискурсі, який залежно від контексту 

та комунікаційної мети, набуває реалізації в різних типах текстів. Соціальний 

простір схильний утворювати соціальні поля, локалізуючи розгляд певних 

структур, зв’язків, потоків тощо. Медіаполе формує медійний дискурс, 

структуруючи його і структуруючись через специфічні риси цього типу 

дискурсу, створюючи ієрархії певних типів медіа, інформації тощо, а також 

корелюючись з інформаційними потоками і взаємодіючи з іншими типами 

полів. 

Медіадискурс будує когнітивні моделі поєднуючи макроструктури та 

мікроструктури. Н. Матуло окреслює дискурс як когнітивну модель 

соціокультурного простору, що зумовлює комунікаційну взаємодію [275, с. 51]. 

Репрезентація соціального простору відбувається за правилами організації 

інформації, її редукції. Мас-медіа беруть участь у цих процесах, формуючи 

соціальну картину світу, вона виконана панівними в цьому соціальному 

просторі конструктами. Медіадискурс здійснює форматування соціальної 

інформації, її підготовку для соціального споживача, інтереси якого мають бути 

враховані у підготовці медіаматеріалів. Мас-медійний дискурс є неоднорідним і 

складається із систем. Потреба типології мас-медійного дискурсу продиктована 

виокремленням специфічних якостей підпросторів, що демонструють 

конкретну соціокомунікаційну систему.  

Дискурс існує в системі соціопросторових параметрів. Соціопросторова 

структура забезпечує взаємодію різних просторів та підпросторів під час 

здійснення акторами та соціальними групами соціальних практик. Він формує, 

організовує і поширює соціальні уявлення у формі легітимних картин бачення 

світу, є процесом комунікаційної взаємодії і пропонує когнітивні моделі. 

Сприняття інформації є кілька ступеневою структурою від неприйняття як 

першої реакції, обговорення, до вироблення реакції, що може призводити до 

певних дій. Дослідження життя новини, моделей поширення інформації (Т. ван 
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Дейк, Г. Почепцов, Е. Роджерс та ін.) дають інформацію про дію цих структур. 

Водночас сприйняття різних типів дискурсів продиктовано прагматичною 

метою споживача інформації до конкретного її типу, тому найбільш 

поширеною типологією дискурсу є «тематичний репертуар» (термін Т. ван 

Дейка). Так, Ф. Бацевич вивяляє залежність тематики спілкування та 

мовленнєвих жанрів, а також вказує на три форми вияву дискурсу – усну, 

письмову, паралігвальну [17, с. 138]. Останню класифікацію розширює В. 

Карасик, що за каналом спілкування пропонує розрізняти усний і письмовий, 

контактний і дистанційний, віртуальний та реальний [186, с. 295].  

Соціолінгвістичний підхід до розуміння дискурсу демонструє ряд 

досліджень: В. Карасик, Г. Почепцов, Г. Шаповалова та ін. Використання 

статусного критерію дає підстави М. Карасику розрізняти особистісно-

орієнтований дискурс та статусно-орієнтований (інституційний). Особистісно-

орієнтований реалізується у формах побутового (повсякденне спілкування, що 

базується на спільних інтересах і має певний набір кодів, відомий його 

учасникам, що дозволяє досягати успішної комунікації) та буттєвого 

(передбачає філософське або художнє розуміння світу). Інституційна взаємодій 

соціальних груп та людей здійснюється в соціальних інститутах, серед яких 

В. Карасик називає «політичний, адміністративний, юридичний, військовий, 

педагогічний, релігійний, містичний, медичний, рекламний, науковий, 

медійний та ін.» [186, с. 193]. Ці дискурси є історично мінливими і виявляють 

умовність, оскільки можуть перебувати на перетині певних інституцій, 

наприклад, перетин рекламного і медійного дискурсів. Інституційний тип за 

М. Карасиком відповідає розумінню «тематичного репертуару». До цієї 

класифікації Г. Почепцов у «Теорії комунікації» говорив про мас-медіа як 

простір, що може бути охарактеризований як межова зона. Він виділяє декілька 

комунікаційних дискурсів, які розглядає як види комунікації: телевізійний, 

радіодискурс, газетний, кінодискурс, літературний, театральний, рекламний, 

політичний, паблік рілейшнз, релігійний, а також такі види, що не обмежуються 

тематичним принципом і належить до соціально-історичних формацій: 
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тоталітарний, неофіційний, ритуальний, етикетний, міфологічний та ін. 

Г. Почепцов використовує принцип за способом спілкування 

правдивий/неправдивий, лайливий, В. Карасик також розрізняє 

інформативний/фасцинативний, змістовий/фактичний, серйозний/ несерйозний 

та ін. Г. Шаповалова за інституційним типом констатує політичний дискурс, 

парламентський дискурс, інформаційний дискурс, науковий дискурс, 

технологічний дискурс, ідеологічний дискурс, дискурс влади тощо [490, с. 442]. 

А. Оляніч пропонує класифікувати дискурс за потребами (що повторює 

класифікацію за сферами діяльності): любовний, діловий, інформаційний і 

комп’ютерний (реалізують потребу в інформації), презентаційний та ін. 

Структурну топологію дискурсу Є. Єрофеєва, А. Кудлаєва будують на 

розрізненні загального дискурсу (весь комунікаційний простір, відкрита 

множинність, континуум) і приватного (незагального), котрий складається за 

тематично-ситуаційним принципом. Тому загальна ієрархія співвідношень 

тексту і дискурсу виглядає так: загальний дискурс – приватний дискурс – 

конкретний дискурс – текст [139, с. 31]. Дискурс не є власне лінгвістичним 

утворенням, він зумовлений різними типами екстралінгвістичних елементів. 

Запропонована ієрархія демонструє один із варіантів просторового вирішення 

поняття дискурсу і демонструє множинність дискурсів у контексті одного 

тематичного блоку. Ця структура відбиває також бачення соціального простору 

як простору руху соціальної інформації, відповідно цей простір може бути 

поділений на інші простори, в яких виділяються специфічні поля, що 

локалізують певні явища і дозволяють розглядати їх у локалізованій структурі.  

Лінгвістичний підхід до аналізу дискурсу визначає основний спільний 

знаменник усіх класифікацій як зв’язок із комунікацією і презентацією світу. 

Як зазначає О.Лисицина, між семантичними і структурними групами типологій 

значною є перевага семантичного критерію над змістовим. Семіотичне 

розуміння дискурсу передбачає розгляд класиікації у двох напрямках: як 

характеристика культурного ареалу (політичний дискурс релігійний та ін.), та 

наративність (наративний та ненаративний дискурси) [251]. Т. Єщенко 
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пропонує систему класифікацій дискурсу: 1. За виявом комунікації в 

суспільстві (мовний, вербальний та ін.), за комунікаційним каналом 

(візуальний, слуховий та ін.), за правилами спілкування і прагматичної мети 

(етикетний, лайливий та ін.). 2. за носієм інформації (об’єктивний, сакральний 

та ін.). 3. за предметом дослідження наукових напрямків (соціологічний та ін.), 

за культурною комунікацією (модернізму та ін.). 4. за характеристиками 

учасників спілкування, типами мовлення та ін. (молодіжний, авторитарний та 

ін.) 5. як функціональний стиль (усний, газетний, прозовий та ін.) [141, с. 81–

82]. Розмаїття різних видів дискурсу свідчить про відсутність єдиної системи 

параметрів, тому окремі дослідницькі завдання застосовують необхідні 

системи, що здійснюють спроби подолання недоліків дискурс-аналізу.  

Класифікація дискурсу ґрунтується на таких основних принципах:  

- тип суспільної діяльності;  

- тематика;  

- соціально-психологічні характеристики учасників;  

- просторово-часові чинники. Комбінування цих принципів визначає 

множинність варіантів диференціації видів дискурсу. Водночас дискурс 

визначає тип коду, картини світу (дискурсивне відображення у різних типах 

соціальних практик).  

Роль дискурсів у формуванні певної сфери людської діяльності є одним із 

активно розроблюваних напрямків досліджень. О. Ходус (2008) розглядає 

культуру «як простір розгортання і зіткнення різних дискурсів (в цьому 

випадку термін «дискурс» означає стійку, соціально і культурно визначену 

традицію людського спілкування) – власне національного, сучасного 

українського, західного, радянського» [460, с. 433]. Вона говорить про 

наявність в свідомості українців стійкої залежності від культурної матриці 

Homo soveticus із дефіцитом приватності як феномену, що заважав позбавитись 

тоталітарних фобій. 

Т. ван Дейк простежує формування новинного дискурсу із певним 

набором категорій (наприклад, історія, контекст тощо) і пропонує когнітивну 
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його модель. Запропонований когнітивний підхід серед переваг має «пояснення 

процесів виробництва текстів і відображення цих процесів у реальних 

структурах повідомлень-новин» [56, с. 263]. Схеми побудови текстів, до 

творення яких долучається науковець, сприяють розумінню текстів та 

накопиченню інформації в пам’яті, адже моделі є «первинними конструктами 

пам’яті» [56, с. 276]. Ці моделі враховують комунікаційний контекст. 

Медіадискурс бере участь у формуванні ідеологій (медіа Г. Почепцов називає 

міфопороджувальними машинами), тобто систем, що організують соціальне 

пізнання і підтримує певні соціальні практики. 

Формування новинного дискурсу в місцевих медіа є одним із важливих 

питань українського медіаполя. Ми провели дослідження наскільки місцеві 

медіа реалізують формування конкретних локальних ідентичностей на прикладі 

міста Запоріжжя, яке традиційно називають «гандбольною столицею».  

Для розуміння ситуації в місцевих медіа ми розглянули моніторинги 

місцевих видань. Моніторинги місцевої преси (2017 р.) від «Детектор медіа» 

(14.07.2017) відзначають тенденцію до розважальної тематики та криміналу 

(Додаток Г2). Це ж підтверджують дослідження ГО «Інституту масової 

інформації» (2018) (Додаток Г3). Регіональні медіа вважають важливим 

інструментом творення локальних ідентичностей, тому вони потребують уваги 

громадськості з точки зору того, які саме меседжі пропонують місцеві мас-

медіа. ГО «Інститут масової інформації» також проводив моніторинг 

уподобання аудиторії (січень-березень 2017 р.) і назвав рейтинг запорізьких 

медіа: телебачення (ТРК Алекс, Запорiжжя (ЗОДТРК), MTM, TВ-5, МТВ-плюс 

(Запорiжжя) та інтернет-ресурси (061.ua, zabor.zp.ua, brd24.com, Misto.zp.ua, 

nd.zp.ua). ГО «Інститут масової інформації» також проводив дослідження (2017 

року) щодо найбільш популярних тем у місцевих мас-медіа (Додаток Г4). Для 

свого дослідження ми обрали місцеві інтернет-медіа, які мали сторінку спорту в 

новинах (їх нарахували 16, ще 12 не висвітлюють новин спорту), а також 

найпопулярніші (за моніторингами див.вище) телевізійні канали – новини 

спорту. Моніторинг проводився за період травень-жовтень 2018 року.  
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У моніторингу опрацьовувалися матеріали із місцевими спортивними 

новинами. Підраховувалися матеріали новин спорту в цілому (за усіма видами 

спорту, спортивними подіями місцевого значення, за участю місцевих команд) 

та новини гандбольної тематики. Наводимо таблицю кількості матеріалів 

спортивних новин та новин про гандбол у запорізьких інтернет-медіа: 

Медіа Новини спорту – кількість 

матеріалів 

Кількість матеріалів про 

гандбол 

https://www.061.ua/ 58 4 

https://zp.vgorode.ua/ 5 0 

http://actual.today/ 68 1 

http://akzent.zp.ua/ 39 7 

https://www.angolenko.com

.ua/ 

74 6 

https://golos.zp.ua/ 58 6 

https://mz.zp.ua/ («Мрія») 64 7 

http://oi.ua/ («Новостной») 121 17 

http://timez.com.ua/ 

(«Время Z») 

72 1 

https://sport.zp.ua/ 90 1 

https://timenews.in.ua/ 299 8 

https://vmestezp.org/ 54 1 

http://zabor.zp.ua/ 62 0 

http://uanews.zp.ua/ 

«Новини Запоріжжя» 

280 4 

http://zv.zp.ua/ 

«Запорожские вести» 

54 7 

http://zasport.zp.ua 

«Запорожский спорт» 

517 79 

Власного сайту ГО «Федерація гандболу Запорізької області» немає. Ми 

також підрахували кількість публікацій, присвячених футболу, найбільш 

популярному в Україні виду спорту (хоча із невисокою відвідуваністю матчів 

на стадіоні – Додаток Г5), їх 650 публікацій. Такий інтерес до футболу 

відображає світову популярність футболу, який як явище масової культури 

розглядають П. Бурдьє, У. Еко та ін., підкреслюючи його можливості в 

контексті соціальної інженерії. Якісно і досить повно питання розвитку 

запорізького гандболу висвітлює сайт «Запорожский спорт». Позитивним є те,  

сайти висвітлюють масові місцеві заходи з популяризації спорту (марафони, 

півмарафони та ін.), дають інформацію про нові або маловідомі види спорту 

(слеклайн, флорбол). 

http://actual.today/?fbclid=IwAR2PXdYHkeJR-eBzemvbj5A1hTLh1Y78y5ZUJwi20aZGnzFb4OFR4LgXyqE
https://mz.zp.ua/
http://oi.ua/
http://timez.com.ua/
https://vmestezp.org/?fbclid=IwAR1wYAbROq3pq6rTuPlCE-OrFEWqQW7YfjOegdllckZLQ4Cyab34jJHfX1o
http://uanews.zp.ua/?fbclid=IwAR0nMDLsPV4StOBzDmZZioObd5xc_ltdbbQ-RVfGTSO2XDkOCPEEuWTI0W8
http://zv.zp.ua/
http://zasport.zp.ua/
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Запорізькі телеканали «ТВ-5», «Z», «Запоріжжя» мають частину спорту в 

новинному блоці, а телеканал «Алекс» готує спеціальний спортивний випуск. 

Це пов’язано із редакційною політикою.  

Медіа Новини спорту – кількість 

матеріалів 

Кількість матеріалів про 

гандбол 

«ТВ-5» 46 2 

«Z» 159 15 

«Алекс» 391 57 

«Алекс-спорт» на телеканалі «Алекс» стежить за розвитком гандболу в 

Запоріжжі, команди «ЗТР», «Мотор» та інші часто є об’єктом уваги спортивних 

журналістів. Саме цей канал вербалізує найчастіше гасло «Запоріжжя – 

гандбольна столиця». Досить широко представлений в Україні запорізький 

гандбол не є таким комерціалізованим і медійним як футбол, тому новинний 

дискурс запорізьких медіа образ гандболу як місцевого популярного виду 

спорту презентує частково та недостатньо.  

Огляд бенефіціарів цих мас-медіа дає можливість зрозуміти, хто 

зацікавлений у популяризації гандболу і як медіаполе може формуватись із 

залученням політичного та бізнесового полів. Власником телеканалу «Алекс» є  

Андрій Кононенко (Додаток Г6). Проте цей канал асоціюється із підприємством 

«Мотор Січ» та народним депутатом 5-8 скликань Верховної Ради 

В. Богуслаєвим (був керівником «Мотор Січі» до 2013 року), а також 

гандбольним клубом «Мотор». Отже, зрозумілою є мета підвищити інтерес до 

гандболу, зробити його більш успішним бізнесовим проектом, формувати 

позитивний імідж Запоріжжя, яке б асоціювалося із гандболом і його 

найкращим клубом «Мотор». Мас-медіа стали інструментом творення цього 

образу і демонструють вплив на медіаполе бізнесового та політичного полів. 

Зміна статусу отримувача інформації через медіа істотно відбулася, за 

спостереженням В. Різуна [372], глядач, слухач, читач перетворився із об’єкта 

пропаганди на спеціалізованого споживача, здатного обирати інформацію для 

себе, що водночас викликало потребу медіаосвітньої роботи і формування 

медійної культури. Неузгодженість понять медійного дискурсу, зокрема, 

проблем медіакультури спонукало науковців до вивчення феномену 
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медіакультури в контексті соціальних комунікацій – Н. Зражевська «Феномен 

медіакультури у сфері соціальних комунікацій» [166]. У дослідженні визначено 

поняття медіакультури та розглянуто комунікаційні практики дискурсу 

медіакультури, окреслено ідеологічні орієнтири культурних війн, завданням 

яких є «руйнування фундаментальних світоглядних орієнтирів великих груп 

людей і зміни їх на інші» [166, с. 27]. Культурний вимір творення ідеологічних 

систем повʼязаний із медіа, що дають можливість використання нових 

технологій. Проте сутність репрезентації смислів з позиції соціальних груп і 

просування соціокультурних проектів як легітимних здійснюється в медійному 

дискурсу в різних його типах і взаємозв’язках із іншими дискурсами.  

Культурологічні дослідження П. Бурдьє відкривають розуміння ідеології 

як соціального феномена, що отримує дискурсивний характер, який полягає у 

боротьбі за творення легітимної культури, легітимних уявлень про соціальний 

світ. Є. Кожемякін вказує на три основні проблеми культури як дискурсу: 

комунікативно-семіотична форма; культура розглядається в термінах поля; 

символічні відношення в полі мистецтва передбачають владні відношення, що 

продукують мовні практики [204, с. 41]. Ідеологічні конструкції засновані на 

встановленні зв’язків між реальністю та уявленнями про реальність, а теорія 

поля пропонує класифікаційний метод їх відстеження в різних видах людської 

діяльності, соціальних практик та відповідних дискурсів. Отже, теорія поля і 

соціальна взаємодія в полях актуалізується в дискурсивних практиках. Медійне 

поле передбачає існування різних дискурів, адже дискурсивні виміри 

інкорпоровані метою медіа та володінням ними символічним капіталом у 

боротьбі за творення легітимної картини світу. 

Дискурсивні практики виявляють дві основні тенденції: потяг до 

інституалізації їх, а також залучення до власного дискурсивного поля елементів 

інших дискурсивних практик. Дискурсивні практики, як зазначає Н. Зелінська, 

виникають у триєдності дискурсу: «дискурс – текст, тобто мовлене або 

написане слово; дискурс – дискурсивна практика, тобто процеси продукування 

тексту, що творять дискурс; дискурс – соціальна практика, тобто інституційні 
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обставини появи, продукування і сприймання текстів» [157]. Дискурсивні 

практики є процесом комунікації під час здійснення соціальних практик в 

соціальному просторі. Передача соціальної інформації відбувається по 

горизонталі та вертикалі, останній параметр залучає поняття соціальної пам’яті, 

котра здійснює зв’язок поколінь у часі. Акумулюючи суспільно важливу 

інформацію соціальна пам’ять несе інформацію про дискурси, структуровані 

концепти, цінності, еталони, що мають понадчасову актуальність.  

Дискурс як частина суспільних відносин та процесів презентує виміри 

соціального простору, котрий реалізуючись в соціальних практиках набуває 

таких окреслень: є простором каналів і мереж медіа, визначає формування 

конструктів, еталонів тощо в конкретних параметрах, що визначаються 

ієрархією соціальної картини світу, притаманної певній історичній формації та 

соціально-груповій системі; соціальний простір структурує дискурс і 

структурується дискурсивними практиками; соціальний простір регульований 

специфічними полями, що складають фрагменти картини світу та беруть участь 

у творенні конструктів (культурне, освітнє, релігійне, медійне та інші поля), 

формують символічні капітали соціальних агентів.  

Медіаполе є неоднорідним і складається з різних полів, що мають свої 

специфічні структури, власний ступінь інституалізації, а також формують 

специфічні дискурси. Мас-медійний дискурс презентує комунікацію, що 

заснована на передаванні масової інформації, яку здійснює двома основними 

напрямками як відображення соціальних практик та творення віртуальних 

реальностей.  

Одним із підходів до дискурсу є розуміння його як «комунікаційної події, 

що полягає у взаємодії учасників комунікації через вербальний текст і/або інші 

знакові комплекси в певній ситуації і визначених соціокультурних умовах 

спілкування» [226, с. 238]. Отже, медіа розглядають як особливий  дискурсу із 

визначеними характеристиками, зокрема, масовий характер та індивідуально-

колективний суб’єкт. Специфічні характеристики медіа: актуальність події 

(старіння інформації в медіа є актуальним фактором), точність фактів, пошук 
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інформації, робота з інформацією (аналіз), збалансованість інформації. Ці 

поняття складають основу професійних стандартів, а дотримання професійних 

стандартів є чинником успішності комунікації мас-медіа.  

Визначення медіадискурсу має два підходи (на думку Є. Кожемякіна, 

Н. Стеценко та ін.): сфери людської діяльності визначають тип дискурсу 

(політичний, медійний, релігійний та ін.); медіадискурс як специфічний  

дискурс, що реалізується в масовій комунікації, вже в ньому визначають різні 

види: політичний, науковий та ін..  

Взаємодію дискурсів у медіапросторі розглядає Н. Оломська 

(«Медиапространство как поле функционирования дискурсов»). Вона розглядає 

функціонування медіадискурсу, рекламного дискурсу як частини 

медіапростору. За її спостереженнями, PR-дискурс функціонує як у медіа 

просторі, так і в соціальному просторі. 

Розглядаючи рекламний дискурс І. Чудовська-Кандиба констатує, що 

рекламні повідомлення містять різні види дискурсів, а соціальний дискурс 

реклами постає як «різновид соціального дискурсу, що базується на взаємодії, у 

процесі якої сам суб’єкт може розглядатися як дискурсивна система, що 

абсорбує, а також чинить опір» [487]. Соціальна взаємодія є одним із 

визначальних елементів комунікаційних практик.  

Синтез різних дискурсів налаштовує науковців на констатацію єдностей. 

М. Житарюк вбачає таку єдність телевізійно-політичного дискурсу, що 

сформувалась через популярність телебачення, привабливість якого оцінив 

політикум, що сприяло «зрощенню двох дискурсів (телевізійного і 

політичного)» [146, с. 271]. Проте такий погляд буде неточним. Популярність 

телебачення сприяє сходженню в його поле поля політичного, котре має власну 

мету і форми презентації конструктів.  

Процеси взаємодії, як вказує В. Ільїн, мають «текстуальний характер», 

адже люди інтерпретують їх як тексти [174, с. 36], а визначаючи поняття 

дискурсивного поля, означує його як «суміш інтелектуального та соціального 

полів, тут словесна взаємодія трансформується в певний тип соціальної 
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практики» [174, с. 47]. Н. Виноградова звертає увагу на вказану у працях 

М. Бахтіна діалогічність, яка визначає існування символів-смислів і близьких 

контекстів, що сукупно становлять соціальний простір, «простір визначає 

діалогічні відношення» [63, с. 49]. Тому дослідниця доходить висновку, що 

соціальний простір виникає лише тоді, коли особистісні смисли набувають 

статусу міжособистісних, що «можуть бути взаємно проінтерпретовані 

індивідами» [63, с. 50]. Поняття сприйняття та інтерпретації виділено як окрему 

проблему. Можливість власного вибору медіапродукту із медіакотенту 

спонукає науковців до виділення основних його складників. Таку модель 

пропонує М. Сидоренко, вказуючи тричленну структуру: семантичний сеттінг 

(смислове поле медіапродукту, набір правил і установок, притаманних світу), 

фрейми (семантична рамка, сематичний гештальт, тобто одиниці з яких 

складається модельований медіаконтентом світ), медіатекст (повідомлення, в 

якому поєднано установки і моделі, розраховані на сприйняття людиною, її 

засвоєння запропонованих смислів) [409, с. 91–92]. Ця структура відтворює 

будову медіатексту із урахуванням його екстралінгвістичних показників, що 

належать до площини соціального простору. Комунікаційні можливості 

соціального простору можуть бути продиктовані типом медіа, метою 

мадіапродукту, зокрема тими ефектами, на які розраховує медіа. Відбір цих 

фактів корельований специфікою самого медіаполя, а також іншими типами 

полів: економічного, політичного, культурного та ін.  

Мас-медійний дискурс, що сприймається як цілісне явище, насправді 

різноманітний, класифікації можуть здійснюватись за різними 

характеристиками. Такі класифікації пропонують Е. Кожемякін, Г. Почепцов, 

І. Штерн та ін.  

1. За каналом подання інформації: теледискурс, радіодискурс, газетний 

дискурс. Глобалізаційні процеси конвергентності журналістики створюють нові 

можливості для творення медіатексту, що виявляється у конвергентності, 

реалізація якої відбувається в інтернетпросторі. Кожен із типів дискурсу має 

свої переваги і свої комунікаційні особливості. За характером повторюваності 
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інформації, її узагальнення та формалізації, телебачення вважають 

(Ю. Літвінова), «стабілізатором і транслятором соціальних моделей» [253, 

с. 41].  

2. За функціональним видом медійних повідомлень можливий 

аналітичний, інформаційний та публіцистичний дискурси.  

3. За належністю до виду медійних практик: журналістський, рекламний, 

дискурс зв’язків із громадськістю, літературний, кінодискурс, театральний, 

музичний. 

4. За комунікаційними особливостями мас-медійний дискурс можна 

класифікувати на вербальний, невербальний, дискурс мовчання та ін.  

5. За структурно-семантичною будовою І. Тирон пропонує визначати 

письмові (газетний та журнальний), усні (радіо- та теледискурс), а також 

інтернет-дискурс. Проте остання класифікація потребує уточнення: інтернет-

дикурс варто окреити як окремі дискуси оціальних ммереж, блогосфери тощо.  

Вивчення окремих видів мас-медійного дискурсу дозволяє простежувати 

його особливості у специфічних сферах. Так, дослідження О. Менджерицької у 

галузі друкованих мас-медіа, виявляють класифікації цих видань, які пропонує 

автор: дискурс якісної преси, дискурс популярної преси (різновиди: жовта 

преса і глянцеві видання), спеціалізованих видань (наукові, науково-популярні 

тощо) [286]. Ця спроба класифікації ґрунтується на традиційному поділі 

друкованих медіа (С. Квіт, Б. Потятиник та ін.). Таку класифікацію пропонує 

М. Житарюк: елітарні видання, елітні, опінієтворчі [145]. Всі ці класифікації є 

експериментальними зразками і виконують завдання окремих типів досліджень.  

Медіапростір має свої комунікаційні особливості, які формуються під час 

творення медіадискурсу, котрий відображає та інтерпретує соціальні практики, 

що здійснюються під впливом різних видів соціального простору, а їх баланс 

надає цілісній моделі соціального просторучіткого окреслення. Творення 

конструктів, які відображають і закріплюють в свідомості людей уявлення про 

світ у медіадискурсі відбувається на основі культурної традиції, межі якої, як 

часові, так і прострові, є дуже рухомими.  
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3.3. Формування дискурсивних практик мас-медіа  

 

 

Дискурсивні практики є вербалізованою комунікацією, яка має свої риси 

у різних видах соціального простору. Медійний простір реалізує потребу 

суспільства у комунікації, проте надає цій комунікації власні напрямки 

соціальної взаємодії. 

Поняття дискурс-аналізу, сформоване в середині ХХ століття 

З. Харісоном, спонукало до нових наукових пошуків у галузі комунікації, 

завданням якого стало окреслення соціального контексту, як зазначає 

Ф. Бацевич, «дослідження взаємозв’язку між мовним кодом у спілкуванні та 

соціальними, психічними, психологічними, культурними процесами» [18, с. 26], 

де мова є формою соціальної взаємодії. Соціальні практики здійснюються за 

допомогою дискурсивних практик, котрі виявляють зв’язок слова і соціального 

контексту. М. Фуко пов’язував дискурсивні практики (до яких відносив 

мовленнєві й немовленнєві дії) із ідеологією, що впливає на світосприйняття. 

О. Семенець визначає дискурсивні практики «в межах історично зумовленої 

дискурсивної формації як типізований спосіб реалізації мовленнєвої діяльності, 

здійснюваної відповідно до вимог типу дискурсу, що є загальноприйнятим у тій 

чи тій комунікаційній сфері соціальної або професійної групи» [398, с. 210]. 

Отже, дискурсивні практики становлять собою інформаційні потоки, що 

здійснюють рух інформаційних одиниць у соціальному просторі, вербалізуючи 

їх під час комунікації. Розуміння дискурсивних практик у контексті соціальної 

комунікації виявляється в соціальних відносинах і обміні соціальною 

інформацією. Вони сприяють виробленню певних основ суспільства, 

легітимних картин світу, змістів, що презентують уявлення про світ. Розгляд 

цих дискурсивних практик здійснено в працях  Н. Зелінської, О. Семенець, 

М. Шульги та ін.  

Двосторонній процес взаємодії соціальних і дискурсивних практик 

здійснюється із окресленням понять ідеології, що виробляються під час 
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соціальних практик і виявляються в дискурсивних практиках. Дискурсивні 

практики формують картини світу, відображаючи та трансформуючи 

соціальний простір і корелюючи соціальні практики. Як зазначає О. Семенець, 

дискурсивні практики беруть участь у творенні соціального світу та життя і 

поведінки окремої людини [398, с. 211]. Це зумовлює антпропоцентричний 

принцип реалізації людини як творця мови. Дискурсоцентризм протистоїть 

антропоцентризму, останній в розробках О. Холода постає як основа масової 

комунікації, оскільки людиною рухає егоїзм і вона ставить себе в центрі усього, 

тому він пропонує два підходи до аналізу соціальних комунікацій – 

соціолінгвістичний та психолінгвістичний. Зважаючи на діалогічність мовлення 

та інституалізацію медіа О. Семенець говорить про домінування принципу 

дискурсивності в дискурсивних практиках медіа. Аргументами на користь 

дискурсивного принципу є обмежуючі дискурсивну діяльність індивіда 

соціальні бар’єри і фільтри, які спрямовують активність учасників масової 

комунікації.  

Дискурсивні практики в науковому дискурсі співвідносні із певними 

етапами розвитку суспільства. На думку Т. Шульги, розвиток теорії масової 

інформації співвідносний із такими дискурсами як: дискурс пропаганди періоду 

Першої світової війни та поствоєнного періоду, де мас-медіа було простором 

реалізації військових та торгівельних інтересів найбільш зацікавлених сил; 

дискурс «вільного потоку інформації» (після Другої світової війни) період 

концентрації світових медіа; «дискурс залежності» від колишніх 

імперіалістичних сил у мові, культурі, освіті й медіа; дискурс вільного ринку 

(пострадянський період) встановлення нового світового порядку із 

домінуванням транснаціональних корпорацій та розгортання ринку медіа в 

новітніх технологіях [542]. Формування інформаційних потоків відбувається на 

основі соціальних практик та має ідеологічну основу. Це доводять дослідження 

дискурсивних практик.   

У теорії комунікації Г. Почепцов виділяє такий базовий елемент як 

комунікаційні дискурси, а також пропагандистський аналіз, методи 
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реструктуризації комунікаційного простору. Мас-медійний дискурс реалізує 

певні форми комунікації і є одним із комунікаційних дискурсів у системі мас-

медійного простору, в якому знаходять вияв соціокультурні образи і символи, 

котрі є сформованими уявленнями про національний простір і час.  

Отже, залежність процесів формування дискурсивних практик мас-медіа 

та соціальних практик полягає в тому, що вони утворюють певні поля 

дискурсивних практик, які мають ряд напрямків реалізації: 

1. Синергентичні системи. Дискурсивні практики масової комунікації 

відбивають пошуки легітимних ідеологічних змістів, а дискурс-аналіз пропонує 

аналіз репрезентації соціального та культурного простору в певному типі 

дискурсі, що може виявлятись у типі інституалізованої діяльності. Як вказує 

О. Семенець, дискурсивні практики мас-медіа мають свою специфіку як 

системи, що здатні до саморганізації: «комунікативно-прагматичне вивчення 

мовленнєвої діяльності з її осердям – категорією суб’єктивності, з одного боку, 

та з другого – лінгвосинергетичні методологічні домінанти самоорганізації, 

самотворення, самодобудовування масивів дискурсу, що нібито не залежить від 

волі окремого суб’єкта» [398, с. 213]. Такий синергетичний підхід до 

формування методології дискурс-аналізу дає можливість врахування в мас-

медійному дискурсі активності систем, що самоорганізуються.  

Погляд на журналістику не лише як на інститут підготовки соціальної 

інформації і передачі її масовому споживачеві, а як на соціально 

відповідальний напрямок діяльності мас-медіа, що має на меті сприянню 

соціалізації суспільства, національній ідентифікації, визначає праці В. Буряка, 

М. Житарюка, Й. Лося, І. Михайлина, М. Титаренко, В. Шкляра та ін. Ці автори 

звертають увагу на присутність в ноосфері інтелектуальних одиниць, що 

здійснюють об’єднуючу функцію і сприяють соціальній самоорганізації. 

Проблеми нелінійних систем постають у контексті розробок постмодерну, коли 

відбувається відмова від бачення розвитку людства як лінійного процесу, 

еволюційного принципу (основні принципи соціальної природи людини – 

принцип еволюціонізму та принцип креаціонізму – поставлено під сумнів). 
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Формування нелінійних систем зумовлене факторами самоорганізації та 

механізмів хаосу і веде свій початок від випадкових, імовірних подій, що 

виконують роль вибуху, котрий включає механізми самоорганізації. Одним із 

елементів такого інтелектуального вибуху є інтуїція, яка стає основою 

мистецької творчості в період модернізму, що розпочав експерименти із 

реальністю, в тому числі віртуальною. Синергетичний підхід базується на 

антропологічному підході,  людина як синергентична система співвідноситься 

із самовпливами та має фрактальний принцип організації (частина має 

властивості цілого), коли соціальний простір і особистий простір людини, 

корельований інтелектуальними рухами ноосфери (поширення інформаційних 

одиниць в просторі ноосфери). Йдеться про картини світу, котрі базуються на 

ментальних основах і вкладаються у світові рухи, пов’язані із розгортанням 

історії певних цивілізаційних формацій. Їх аналіз здійснюється з позицій 

відносності й фрагментарності знання, множинності його альтернатив. Ці 

фактори накреслюють геополітичні рухи, які формуються значною кількістю 

чинників, котрі при накопиченні визначених обсягів (маси, кількості, інших 

одиниць виміру) спричиняють вибух і запускають процеси саморганізації.  

2.  Соціальнокультурні поля. Культурологічний підхід до журналістики як 

соціального інституту ґрунтується на розумінні її як частини інтелектуальної 

діяльності, журналістики як феномену культури. Цей вид інформаційного 

потоку в соціальному просторі співвідносний із комунікаційною системою, що 

містить інформацію про часово-простору національну єдність із залученням 

поняття соціальної пам’яті. Змісти формуються в системі культури, однією з 

частин якої є журналістика і постають у семіотичних структурах, що 

виявляється в образах, символах соціокультурної презентації, наприклад, події 

Революції Гідності поляризували українські мас-медіа, які виявляли свою 

позицію щодо подій у країні. У контексті інформаційного проститояння нові 

соціальні види «також набувають дискурсивного вираження, наприклад, 

«тітушки», «колоради», «ватники» на означення» [493, с. 31] дестабілізаційних 

явищ в українському соціумі. Журналістика в цих процесах здійснює 
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осмислення ситуації і демонструє їх проекцію, моделює соціокультурне поле в 

дискурсивних практиках.  

Антропологічний підхід до формування медіа дискурсу висловлював 

В. Буряк, вказуючи на існування окремих агентів в соціальному просторі, котрі 

визначають інтелектуальний рівень нації – «модуль-особистостей» [47, с. 103]. 

Вони становлять собою інформаційні системи, лідерів, що формують 

ментальні, культурні феномени, є проекціями соціокультурного мислення нації. 

Діяльність цих модуль-особистостей характеризує публіцистичний дискурс, де 

публіцистика розуміється як один із потоків інформації, світоглядного 

націєтворчого спрямування. Цей модус особистості, як варіант ноосферного 

розвитку, має свої корені в українському науковому дискурсі від народницької 

доктрини, котра постала як теоретичний дискурс у версіях українського світу із 

майбутнім українським відродженням, а публіцистичний дискурс в часі від ХІХ 

століття характеризується піками підйому і затухання публіцистичної 

діяльності. Народництво було захисною реалізацією українського світу в 

умовах неповної нації, проте він залишався частиною імперського мислення, 

що не сприяв руху, дозволяючи використовувати в інформаційних 

протистояннях з чужородними елементами, міфи, сформовані в контексті 

народницької доктрини, котрі мали деструкційну функцію роз’єднання 

українства, відрази до українства через комплекси меншовартості. Це концепти, 

що презентували українську історію як низку поразок, українську культуру як 

маргінальну, український народ і Україну як недо-народ і недо-державу. 

Дослідження О. Ігнатової (2001) демонструє цей стійкий для українського 

інформаційного простору процес, а публіцистика Л. Капелюшного, О. Забужко, 

В. Павличка та ін. здійснюючи оцінку ситуації, констатує потребу національної 

самоідентифікації, так, у матеріалі «12 481 266». Л. Капелюшний зазначає цю 

ситуацію: «Тотальна безграмотність, обмеженість та ідеологічне засліплення є 

найвищим бар’єром для досягнення порозуміння між українцями, яких 

насправді ні-чо-го не розділяє» (Сучасність. 2010. №5. С.180). Дискурс 

розглядають, з одного боку, як фрагмент дійсності, з іншого, як комунікацію, 
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отже, дискурсивні практики мас-медіа здійснюють комунікації в суспільстві, 

відбиваючи два види соціальної інформації: природного (відображення 

розвитку суспільства) та штучного (спеціально конструйовані смисли) 

походження.  

Мас-медійний дискурс здійснює колективну рефлексію подій, а 

публіцистика є тим інформаційним потоком, що презентує рефлексію 

актуальної проблематики, пов’язаної із буттям народу, а також сприяє 

кристалізації процесів творення структур, що саморганізуються, коли хаос  є 

простором породження конструктивних процесів, суспільно-важливих 

соціальних практик, рефлексії яких відбуваються в мас-медійному дискурсі, 

забезпечуючи рух соціальної інформації в соціальному просторі. Одним із 

напрямків дискурсивних практик мас-медіа є комунікація в суспільстві із 

актуальних проблем національного буття.  

3. Діалог соціальних рухів. Структурування інформаційних потоків 

відбувається в комплексі і залежить від світоглядної парадигми, яку обирає 

соціум, здійснюючи соціальні практики. Кожен із етапів соціальних 

трансформацій відповідно до актуальної ситуації передбачає діалог соціальних 

рухів, котрий здійснюють мас-медіа, саме мас-медіа виконують роль 

інформування розвитку цих подій. Особливістю моделі українських медіа є те, 

що вони презентують боротьбу різних олігархічних кланів за легітимні картини 

світу. Проте ці картини не є сталими, вони зазнають змін відповідно до 

актуальної ситуації. Майдан 2013  року виникає як реакція громадянського 

суспільства на дії вищого керівництва держави. Ці процеси розгортаються в 

часі й набувають рис цілісного організму, котрий проходить певні етапи свого 

розвитку. В контексті цих подій дискурсивні практики мас-медіа відбивають 

інтереси власників, які вони узгоджують із політичними тенденціями, 

економічним полем. Наприклад, інфографіка від «Реальної економіки» кінця 

червня 2013 року констатує розподіл володіння ефірним простором: В. Пінчук 

– 33,14 %, Д. Фірташ – 21 %, І. Коломойський – 18 %, Р. Ахметов – 13%, на 4 

вересня 2015 року власниками українських медіа є В. Пінчук, Р. Ахметов, 
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І. Коломойський, Д. Фірташ, С. Курченко, котрого пов’язують із С. Арбузовим 

(http://krainaonline.org/politics/rada-zobov-iazala-zmi-rozkryty-svoikh-vlasnykiv). 

Прозорість діяльності українських мовників і провайдерів надаватиме 

відповідну інформацію про медіпродукт, який може відчувати на собі впливи 

різних типів полів (економічного, політичного, культурного та ін.).  

Трансформація масової комунікації у нав’язуванні певної точки зору 

розширила свої можливості за рахунок збільшення технологій маніпуляції. 

Результати, які дає пропаганда в мас-медіа в сучасних умовах, вимагають від 

науковців нових підходів для пошуку найбільш точної методології, яка б давала 

розуміння механізмів впливу і дозволяла цей вплив не лише припускати, але й 

прогнозувати. Через значну кількість непередбачуваних факторів кожна із 

методик має свої недоліки. Наприклад, окреслений Ф. Бацевичем 

пропагандистський метод комунікативної лінгвістики акцентує увагу на роботі 

з аудиторією, а його методи і підходи стали основою для інших методів 

досліджень, зокрема, дискурс-аналізу [17, с. 26]. Масова комунікація 

реалізується через мас-медіа, котрі здійснюють вплив на комунікантів. 

Організацію цього впливу розглянуто в монографії «Лінгвістика впливу» 

(В. Різун, Н. Непийвода, В. Корнєєв), в якій мовний акт обрано за об’єкт 

аналізу, котрий досліджується із позицій функціональної стилістики, 

психолінгвістики, соціолінгвістики, когнітивної лінгвістики, етнолінгвістики та 

ін. Цей об’єднаний підхід дає відстежити як організація тексту може покращити 

його сприйняття, адже структура твору є «програмою дій, що організує 

сприйняття повідомлення реципієнтом» [377, с. 131].  

Проблема перенасичення простору інформацією, її надмірності стає 

основою для появи дискомунікації. Кожен із мас-медіа пропонує свій 

комунікаційний простір із власним набором інформаційних одиниць. Мас-медіа 

мислиться в категоріях просторовості через його функцію побудови меж 

смислів і творення власної картини світу у боротьбі за її легітимність. 

Традиційно друкований текст розрахований на думаючу частину аудиторії, а 

відеократинка, якою оперує телебачення, робить інформацію легкою для 
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сприйняття, де готові образи не потребують осмислення, є готовими для 

засвоєння. Дискомунікація, розірвана комунікації та інші види умов, коли 

комунікація утруднена або стає неможливою має просторову специфіку й 

окреслюється розумінням території, що характеризується набором панівних 

смислів. Успішність пропагандистської системи, що зробила можливою 

ситуацію анексії Криму, а також захоплення російськими агентами частини 

територій Луганської та Донецької областей, відзначається комплексністю дії, її 

часовою протяжністю, роботою із аудиторією, коли активна її частина (та, що 

готова висловлювати свою думку та брати участь у соціальних процесах) 

засвоїла певні меседжі й почала їх сприймати як свої, а пасивна частина готова 

до сприйняття конфлікту з прихованого на відкритий. Неоімперська модель РФ 

будується на шовінізмі, військовій агресії, що приховується під маскою 

миротворення. Причиною конфлікту із владою в окремих районах Луганської 

та Донецької областей була відсутність діалогу із центральною владою, яка 

гіперболізувалась у контексті міфу унікальності регіону і потреби особливого 

статусу. Формування цих змістів, котрі реалізувались у конкретних образах, 

міфах, відбувалось через мас-медіа, власники яких мали конкретні цілі та 

керувались особистими інтересами (політичними та економічними). 

Дискурсивні практики мас-медіа констатували відсутність комунікації на цих 

територіях, той медіальний розрив, який окреслив деструктивні впливи «чужої» 

пропаганди. Дані моніторингу мас-медіа за період передвиборчої кампанії осені 

2014 року Академії української преси та Інституту соціології НАН (Додаток Г7) 

продемонстрували дані зниження довіри до українських мас-медіа в Україні в 

цілому і найбільший відсоток продемонстрували Донецька та Луганська 

області. Цей приклад демонструє дискомунікацію українських мас-медіа з 

аудиторією, низьку довіру до мас-медіа, що має ініціювати конструктивні 

перетворення, що будуть покликані подолати цей розрив. Довіра до аудиторії, 

дотримання журналістами професійних стандартів залежать від соціальних і 

політичних процесів.  
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4. Дискурсивна модель соціального управління. Технології соціального 

управління мають дві основні моделі: класична та дискурсивна. Друга модель 

залучає поняття дискурсу і обирається у випадках вироблення рішень, що є 

проміжними, не визначеними остаточно.  Як зазначає В. Додонова, 

«дискурсивне управління засноване на глибинній корекції мово-світу людини і 

суспільства. Дискурс є інструментом впливу на аксіологічну сферу життя 

соціуму, а отже – і засобом конструювання соціальної реальності» [126, с. 234]. 

Соціальні проблеми в соціальному конструкціонізмі розглядаються як 

риторика, тому їх окреслення відбувається в дискурсивних практиках. 

Політичний дискурс залучає можливості мас-медіа, освіти, культури, науки для 

створення соціально-політичних уявлень. Формами його творення є мовні 

(наприклад, номінації) та позамовні (творення образу ідеальної аудиторії в 

тоталітарних суспільствах) елементи. Недовіра до влади та недовіра до мас-

медіа, як показують моніторинги Академії української преси («Моніторинг 

політичних новин», жовтень 2014 

(http://www.aup.com.ua/?cat=analytics&subcat=news&menu=newst) та вересень 

2015 (http://www.aup.com.ua/upload/144404691615FA.pdf), є синхронними, вони 

покликані спонукати до більш швидких дій у соціальній та політичній сферах 

країни (потреба реформування багатьох сфер української системи: судової, 

податкової та ін.. реформ, Антикорупційного бюро та інших змін). Мас-медіа у 

виборчих процесах демонструють заангажованість та недотримання 

журналістських стандартів (наприклад, за даними спостерігачів Європейської 

мережі організацій зі спостереження за виборами ENEMO, в ряді областей 

України зафіксували заангажованість місцевих мас-медіа – публікація на сайті 

«Телекритика» від 26.10.2015: 

http://osvita.mediasapiens.ua/ethics/standards/naybilsh_zaangazhovanimi_viborchoy

u_kampanieyu_zmi_buli_v_zaporizhzhi_chernigovi_ta_vinnitsi_enemo/).  

Можна відзначити двосторонній рух від нових конструктів, що змінюють 

масову свідомість, а потім «підтягують» до неї дійсність (Г. Почепцов 

розглядає новітніх технології впливу), а також забезпечують інформацією 
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громадян через мас-медіа, які здійснюють пошук, обробку та передачу фактів 

суспільної дійсності. Соціальна відповідальність журналіста полягає у якісному 

виконанні роботи з інформацією, адже традиційною в українському суспільстві 

стала констатація незадоволення роботою журналістів (В. Іванов, Й. Лось, 

І. Михійлин та ін.). Наукові дослідження та моніторинги телеканалів, зокрема, 

випусків новин, засвідчують необхідність дотримання головних принципів 

журналістської роботи, стандартів професії. В. Іванов називає чотири головних 

вимоги до журналіста: «Головні стандарти журналістики, надто у період 

виборчої кампанії: 1) точність фактів; 2) збалансованість позицій; 3) 

достовірність відомостей; 4) вичерпність інформації» [168, с.30]. Водночас 

прагнення закликати журналіста до пошуку істини (Й. Лось, В. Іванов) 

розмиває розуміння правдивої інформації (наприклад, В. Іванов, вказує, що 

«одне з головних завдань журналіста — це пошук істини і повідомлення про 

неї. При цьому журналіст повинен бути максимально чесним і 

незаангажованим» [168, с.30]. Проблема із пошуком істини постає в контексті 

постмодерну, коли ставиться під сумнів істина, і натомість пропонується 

розуміння її множинності, що пов’язана із плюралізмом та релятивізмом. Ці 

поняття в журналістиці окреслює Б. Потятиник, вказуючи на напрямок 

розвитку плюралізму як бази міжкультурної комунікації і світової системи 

комунікації. Релятивізм пов’язаний із сумнівом і завдання журналіста надавати 

об’єктивну інформацію, а інтерпретації відділені від факту мають сприяти 

формуванню критичного мислення аудиторії.  

5. Конструювання картин світу. Дискурсивні практики мас-медіа не є 

віддзеркаленням світу і соціальних процесів, вони активно конструюють 

картини світу [513]. Мас-медійні дискурсивні практики надають окреслення в 

парадигмі соціопросторовості ознакам сучасної дійсності. Як вказує 

В. Додонова, «маніпулюючи з дискурсом, можливо будувати моделі для 

зображення типів нелінійних середовищ, таких як: свідомість, несвідоме, 

культура, соціум, історія» [126, с. 239]. В контексті дискурсивних практик 

поширюються нові технології впливу на людину, що уникають прямого 
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насильства. Гібридна війна, що приходить на зміну воєнним конфліктам, 

залучає важливий складник – інформаційний вплив, який здійснюється за 

допомогою нових і старих технологій впливу. Серед них пропаганда 

залишається одним із найефективніших та найбільш дієвих інструментів. Проте 

технології пропаганди засновані на насильстві і є ознакою тоталітарних 

суспільств, в яких життя людини не має цінності (ці принципи демонструє РФ, 

що вводить продовольчі та фармацевтичні контрсанкції, які погіршують 

ситуацію в країні, засекречено людські втрати під час військових конфліктів, 

участь у яких РФ приховує, здійснює теракти проти власного населення з 

метою дискредитації Чечні тощо). Впровадження контрпропаганди та 

матеріали патріотичного журналізму є загрозою для медіа, що мають 

працювати для розбудови демократії. Демократичні принципи ґрунтуються на 

довірі до аудиторії і забезпечення її права на інформацію точну, не спотворену. 

Ситуація з українськими медіа далека від ідеальної, адже медіа контролюють 

олігархічні системи, які використовують маніпулятивні технології впливу на 

аудиторії у міжкланових війнах (наприклад, Фірташ-Коломойський, серії 

критичних передач про опонента на телеканалах власниками, яких є олігархи). 

Шахрайство стає одним із практикованих у медіа типів медіапродукції, що має 

на меті створити сенсації, котрі є «чорним піаром» проти своїх конкурентів. 

Потреба боротьби за масову аудиторію, вплив на масову поведінку через 

символи, стереотипи мислення реалізується в наймасовішому медіа – 

телебаченні, контент якого складають інформаційні програми, ігрові жанри, 

розважальний контент. Компонування усіх елементів, змістові характеристики 

виявляють заангажованість олігархічними структурами. Конструювання 

концептів має відображати колективну соціокультурну ідентифікацію. 

Соціальна свідомість включає розуміння соціального несвідомого, котре 

презентує в людині її соціальний складник (поряд із психічним, біологічним). 

Саме несвідоме соціальне здійснює формування неусвідомлених стереотипів, 

які є об’єктом впливу в боротьбі за панівні конструкти.  
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У контексті медіаекології розглядаються види деструктивного впливу на 

реципієнта, що викликає психологічні зміни особистості. Це, зокрема, мова 

ворожнечі в медіа, котра може збільшити кількість осіб із різними типами 

деструктивної поведінки (що є особливо помітним в тоталітарних та інших 

типах режимів). Маніпулятивні системи розглядаються також як такі, що 

загрожують деструктивними виявами в майбутньому в контексті нації та в 

далекій часовій перспективі. Йдеться про інформаційну пам’ять, яка зберігає 

сутнісну інформацію про буття народу, його культуру, самоідентифікацію та 

самоусвідомлення.  

Моделі інформаційної пам’яті як технології сприйняття інформації, її 

усвідомлення та інтерпретації запропонував В. Буряк. Він розглядав 

сугестивно-інформаційний аспект субʼєктивізації факту і виділяв два рівні  

зіткнення двох полюсів: інформаційного фонду (реальності) та свідомості 

індивідуальності (душі) [48, с. 4]. Запропонована модель усвідомлення 

інформації розгорнена в часі й просторі та базується на принципі монтажного 

мислення «як системи організації свідомості та інформаційної пам’яті» [48, 

с. 7]. За цією концепцією інформаційна система заснована на функціонуванні 

інформаційного фонду, тобто архетипній інформації свідомого і підсвідомого 

рівнів.  

Структурування світу пропонує О. Яремчук у контексті соціальної 

психології: міфологічне, логічне (бінарні опозиції), відсутніть структурування, 

синергетичний (залежність світу та інивідуальності) [551, с. 9–10]. Синтез 

індивідуального і колективного покладено в основу принципів структурування. 

Кожен із них проектований на соціальний простір і враховує соціопросторову 

парадигму. Свідоме і несвідоме як категорії психології розгортаються в 

соціальній психології в контексті етнокультурних процесів, коли міфологічний 

простір постає елементом несвідомого і формує міфологічне бачення світу, що 

містить соціоетнічний та інший досвід, виявлені в дискурсі (наративах). 

Формування картин світу також може враховувати міфологічне світобачення. 

Мас-медіа активно залучають міфотворчість для вирішення завдань впливу на 
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аудиторію. Міфотворчість у мас-медіа вивчається в контексті медіаекології 

(Б. Потятиник «Патогенний текст», 2006), дискурсивного аналізу та семіології 

(Л. Павлюк «Знак, символ, міф у масовій комунікації», 2007), українського 

рекламного міфу (Ю. Голодникова «Национально-культурные стереотипы в 

украинской телевизионной рекламе», 2005; Л. Хавкіна «Сучасний рекламний 

міф», 2010), електронних медіа (О. Косюк «Міфотворчість у контексті 

електронних ЗМІ», 2004; Ю. Мельничук «Маніпулятивний вплив соціальних 

медіа», 2015), в контексті масової культури (М. Зражевська «Феномен 

медіакультури у сфері соціальних комунікацій», 2012), телебачення як 

міфотворчість (О. Русина «Телебачення як міфотворчість», 2006; Д. Дзюба 

«Міфотворчість постмодерністського телепростору України», 2009), політичної 

культури (В. Буян «Міфотворчість як елемент політичної культури 

українського трансформаційного суспільства», 2012; О. Онопко «Державна 

політика міфотворчості як чинник політичної ідентифікації індивіда», 2013) та 

ін. Міфи поширювані через мас-медіа можуть сприяти консолідації суспільства 

або навпаки роз’єднувати (як це було із українською дійсністю, де діяли 

комуністичні міфи та антиукраїнські міфи роз’єднаної України), виконувати 

аксіологічну, когнітивну, світоглядну та інші функції. Мас-медіа можуть 

поширювати різні соціально-культурні міфи (міфи за своєю природою є 

явищем соціальним): ідеологічні, економічні та ін., а також породжувати власні 

міфи – медіа-міфи. Міфотворчість у соціальному житті на етнокультурному 

рівні виявляється у формуванні національної ідеї. Медіа також залучаються у 

цей процес. Український варіант пошуку національної ідеї розтягнений у часі 

від середини ХІХ століття. Українські мас-медіа від часів здобуття Україною 

незалежності в моделі І. Житарюка постають у контексті осмислення 

опозиційної пари соціоформуюча/соціоруйнівна [146, с. 123].  Проте 

комунікація в мас-медіа є явищем багатовекторним і може вивлятись не лише в 

опозиції цих понять, але й у різних поєднаннях, що можуть представити 

палітру цих процесів, що формують соціокультурну модель української 

журналістики. 
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Залежність дискурсивних практик мас-медіа та соціальних практик 

ставить питання основних завдань мас-медійного дискурсу, який утворює не 

лише окреслені поля дискурсивних практик, але й отримує конкретні форми. Ці 

форми можна класифікувати за різними параметрами: 

1. Дискурсивні практики мас-медіа за мовленнєво-розумовими видами 

діяльності, котрі реалізують мету дискурсу, виділяє А. Полонський: поширення 

(полягає у забезпеченні доступності інформації); тиражування (забезпечення 

повторюваності інформації, збільшення кількості репрезентацій); реплікація 

(відтворення одного змісту в різних формах); ротація (регулярне і періодичне 

поновлення інформації); перекодування (відтворення змісту в інших знакових 

системах – вербальна, візуальна, аудіальна, синтетична); реферування 

(згортання); розгортання; апросімація (викладення складного змісту в простій 

формі); інформаційно-ідеологічний супровід (актуалізація, оптимізація, 

коментування, просування, опонування) [341]. Обробка інформації дає змогу 

удосконалення форм змістових одиниць, оскільки вони відповідають вимірам 

певного часу і простору, а також мають соціальну заангажованість, що під час 

здійснення соціальних практик потребує переробки.  

2. Окрім класифікації за мовленнєво-розумовими типами діяльності варто 

також звернути увагу на ті практики, що співвідносяться із 

інституціалізованими дискурсами та соціальними інститутами. Тут 

дискурсивні практика мас-медіа мають ряд основних напрямків: здійснення 

інформування, надання фактів, забезпечення інформаційної взаємодії; аналіз 

актуальної ситуації, оцінка соціальних процесів; рефлексія суспільного буття 

(публіцістичне осмислення); рекреативно-гедоністичне бачення світу та 

просування соціокультурних цінностей, популяризація наукового знання, 

релаксація (пізнавальний, соціалізаційний, розважальний контенти); 

забезпечення політичної комунікації (політичний дискурс у медіа, а також PR-

дискурс); комерційна інформація (рекламний дискурс). Ці види практик не 

лише забезпечують функціонування суспільства та соціальну комунікацію в 

соціальному просторі, але й забезпечують комунікацію в часі (спадкоємність 
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поколінь), засновану на понятті соціальної пам’яті. Продукування буттєвих 

настанов та цінностей в часі і просторі є інтенцією для породження мас-

медійних текстів, які стають частиною суспільного обговорення (комунікації). 

Суспільство прагне обговорення концептуальних змін, що відбуваються. 

Публіцистика здійснює їх осмислення і пропонує медіапродукт, котрий має 

запропонувати нові смисли (С. Лойко «Аеропорт», О. Пономарь «Вітрина», 

Т. Березовець «Анексія: Острів Крим», Є. Положій «Іловайськ» та ін., 

телевізійні проекти: «Аеропорт. Донецьк. Кіборги» («Інтер»), «Хоробрі серця» 

(«2+2»), «Історія нескорених» та ін.). Ці проекти презентують становлення 

еталонних цінностей та осіб, покликані активізувати видавничу діяльність, 

заповнення українського інформаційно-комунікаційного простору концептами 

нової України, котра до періоду Революції Гідності ідентифікувалась у світі з 

екологічними катастрофами, перманентними політичними скандалами, особами 

поп-культури типу Шевченко-футболіст, брати Клички.  

Медіапростір як вид соціального простору забезпечує умови соціальної 

комунікації. Він реалізує дискурсивні практики в суспільстві, забезпечуючи 

соціальну взаємодію.  

 

 

Висновки до розділу 3 

 

 

Аналіз теорії соціального поля виявив, що поняття соціального поля 

постає локалізованим просторовим утворенням, яке має власну будову, 

синхронізоване з іншими полями і має здатність до самоорганізації та 

самовідтворення. Його характеристиками є: багаторівнева структура, 

реалізується як фрагмент соціального простору, має локальний вимір, 

відзначається актуальною ситуацією (часовий зріз). Структура поля передбачає 

взаємодію між агентами і суспільством. 
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Наукові дослідження медіаполя здійснюються в двох напрямках: теорії 

впливу медіа на соціальну реальність і концентрація символічної влади в медіа 

(Н. Луман). Вплив медіа визначається за ефектами поля, якими є зміни габітусу. 

Зв'язок медіа і громадських рухів також є напрямом його досліджень. Він 

визначає участь медіа у розгортанні громадських рухів. Концентрація 

символічної влади виявляється у пробах формування символічної влади 

(довіри), а також розробках механізмів впливу влади на медіа. 

Медіаполе є локалізованим простором розташування агентів (редакцій і 

окремих медіаспеціалістів), каналів і мереж медіа (мас-медіа і новітніх медіа). 

Його структура передбачає наявність субполів, наприклад, телебачення або 

поля журналістики. Співвідношення поля медіа і поля журналістики 

визначається ступенем їх локальних параметрів, медіаполе є біль широким 

утворенням. 

Ефекти медіа можуть бути позитивними (формування символічного 

капіталу) та становити загрозу розвитку соціального простору. До таких 

відносять стереотипізацію, пропаганду.  

На основі розробленої моделі соціального простору із застосуванням 

математичної моделі визначено дисбаланс підпросторів соціального простору 

України у формуванні соціальних конструктів, домінування політичного та 

медійного просторів.  

Текст розглядається як лінгвістичний, психологічний, соціокультурний 

феномен. Характеристиками медіатекту є синергетичність (схильність до 

самоорганізації), герменевтичність (тлумачення подій і явищ), фрагментарність 

і мозаїчність у відтворенні реальності. 

Медіадискурс має такі риси: інтертекстуальність (здійснює полілог в 

межах одного дискурсу), інтердискурсність (поєднання різних дискурсів), 

гіпертекст (комп’ютерна організація тексту). Як і решта соціальних дискурсів 

він визначається ідеологічністю, розпадом наративних форм. Спроби його 

класифікувати здійснюються лінгвістичними і соціолінгвістичними 

дослідженнями.  
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Аналіз дискурсивних практик дає можливість визначити дві основні 

тенденції: інституалізація та залучення до власного дискурсивного поля інших 

дискурсивних практик. Мас-медіа утворюють такі поля дискурсивних практик:  

- синергетичні системи,  

- соціокультурні поля (інтелектуальна діяльність),  

- діалог соціальних рухів,  

- дискурсивна модель соціального управління,  

- конструювання картин світу. 

Проведений моніторинг спортивних новин місцевих медіа 2018 року 

показав як медіаполе може зазнавати коригування від політичного та 

бізнесового полів, а використання спорту як масового явища та інструменту 

творення ідентичностей буде залежати від медійності та рівня 

комерціалізованості цього виду спорту.   

Виявлено, що дискурс-аналіз дає інформацію про можливості керування 

впливами (наприклад, підміна дискурсів), ідеологічні маркери дискурсу, 

стандарти легітимності, різницю між реальністю та її втіленням 

(медіареальністю).  
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Розділ 4 РЕПРЕЗЕНТАЦІЯ СОЦІАЛЬНОГО ПРОСТОРУ В МАС-

МЕДІА 

 

 

4.1. Структури конструювання уявлень про світ в медіа 

 

 

Конструювання уявлень про світ є основним напрямком пошуків нових 

комунікаційних технологій. Комунікація виявляє залежність від медійної 

діяльності, в якій реалізуються соціальнопросторові чинники спілкування. 

Прояв комунікації у медіадіяльності виявляється в комунікаційних структурах 

конструювання уявлень про світ.  

Соціальний простір є простором реалізації соціальної взаємодії, реалізації 

комунікаційних соціальних індивідуальних потреб індивіда. Потреба постає в 

контексті динамічних ситуацій (конкретний період, який відображає певний 

стан, емоції, світогляд, відносини та ін.). Теоретично система потреб 

представлена науковцями в ієрархії потреб А. Маслоу. Динамічна ситуація 

формує індивідуальне поле, а також індивідуальні позиції, які представляють 

інтереси окремої групи. Індивідуальне поле позначає тут обмежений простір 

індивідальності. Ці позиції зумовлюють соціальні практики для забезпечення 

відповідних умов життєдіяльності в соціумі. Алгоритми поведінки людей у 

процесі комунікації в соціальному просторі, що розробляються на основі даних 

різних наук, можуть відкривати основні моделі людської поведінки в 

соціокомунікаційних зв’язках. Цікавість до цих моделей постає в контексті 

реакції людини на інформацію, що може бути представлена в різних формах. 

Людський інтелект від середини ХХ століття розглядається як символічна 

система, що здатна виробляти та розгортати символічні структури – когнітивні 

системи, котрі постають в контексті знань про переробку інформації і мають 

тісні зв’язки із математикою, інформатикою, психологією та ін. науковими 
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напрямками. Репрезентаційні системи в поведінці людини в системі 

психологічних реакцій ідентифікуються за п’ятьма факторами: поза (body 

posture), ключі доступу (accessing cues); жести (gestures); рух очей (eye 

movements); мовні паттерни (language patterns) [118]. Ці знання застосовуються 

в різних сферах – освіта, політика, військова справа та ін. Інтерес до НЛП та 

нейропсихологічних методик в мас-медіа пов’язаний із бажанням обходити 

бар’єри, які постають у свідомості аудиторії під час сприйняття інформації з 

різною метою – комерційною, вплив на громадську думку та ін. Тестування 

репрезентативних систем в наукових дослідженнях, а також визначення 

сенсорних каналів сприйняття інформації та домінуючих репрезентативних 

систем у реципієнтів дає певний спектр знань про можливості інформації та 

мас-медіа коригувати поведінку і спонукати до дій: С. Кара-Мурза, В. Петрик, 

Г. Почепцов, В. Різун та ін.  

Соціальна комунікація відбувається в соціальному просторі, сприйняття 

якого вимагає певного категоріального апарату. Існує три види сприйняття 

простору:  

- перцептивний (особистісне сприйняття простору);  

- концептуалізований простір (репрезентативний, повʼязаний із творенням 

образів);  

- символічні системи. Всі ці рівні тяжіють до культурологічної 

парадигми.  

Виділяють також чотири види мислення: логічний, емоційний, сенсорний, 

інтуїтивний, що передбачають прийняття матеріальних об’єктів, емоції та 

почуття, сприйняття просторових конструкцій, а також часова орієнтація. 

Відповідно існують різні техніки розуміння тексту як декодування, введення в 

контекст та асоціативні зв’язки із іншими смислами. Це відкриває можливості 

для побудови як типології розуміння, так і сприйняття як процесів.  

Просторові практики є частиною соціальних практик у суспільстві. На 

думку А. Лефевра, простір перебуває в процесі виробництва, коли людина 
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змінюючи простір, змінює соціальні параметри. Цей процес складається із 

трьох основних елементів:  

- просторові практики,  

- уявлення про простір,  

- репрезентація простору. Ці три напрямки реалізуються в інших типах 

людської діяльності, охоплюючи символічні системи, концепти і перцепти, що 

формуються у мові, переносячи феномен комунікації в контекст історично 

зумовлених кодів і прасистем.  

Розрізняють такі види просторових практик:  

- архітектурно-мистецькі (забудови, розселення і житлова диференціація; 

трасформації ландшафтів та ін.) та географічні (земний, підземний простори; 

ландшафти, природні масиви, екологічні системи та ін.),  

- міграційні (ареали проживання, переміщення та ін.),  

- соціальнопросторові. Останні  представлені трансформаціями 

соціального простору – переходи від однієї формації до іншої; розшаруванням 

та ієрархічними відносинами; соціальною мобільністю; процесами 

індивідуалізації, розмежування приватних і публічних територій; появою нових 

соціальних спільнот та ін.  

Як правило ці види практик постають комплексно і включають у себе 

соціальнопросторові компоненти, тому просторові практики передбачають 

розгляд різних комунікацій та їх форм, а також організацію соціального 

простору як середовища існування (формування і боротьба за легітимізацію 

увлень про світ і картин світу).  

Існує ряд факторів змін в системі просторових уявлень і трансформацій 

соціального простору. Глобалізація є тим фактором, що зумовлює ці зміни. Як 

зазначає К. Вульф, простір є «конcтитутивним елементом для сприйняття, руху 

і досвіду» [74, с. 29] і глобалізація призводить до зменшення відстаней, а медіа 

набувають рис всюдиприсутності й одночасності, відбувається створення через 

інтернет нового комунікаційного простору (долання простору полягає у 

трансформації події в образ, текст). Глобалізація стимулює утворення 
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транснаціональних центрів, що трансформують просторовість, досвід якої 

полягає у плюральності, породженої практиками віртуального спілкування.  

Уявлення про простір формуються внаслідок соціальнопросторових 

практик, пов’язаних із ідентифікацією себе в соціально-просторовій структурі 

(А. Ріжко-Порческу окреслює їх параметри: централізація, концентрація, 

сегрегація; житлова диференціація і розселення; домінування у просторі; 

привласнення; мережа можливостей [371, с. 19]), щоденних просторових 

практиках (долання простору, комунікація), просторі сприйняття (наприклад, 

простір «свій» і «чужий», генерує безпеку чи страх, «місця»/ «не-місця» та ін.) 

Ці категорії в соціальній науці розглядали Г. Башляр, Д. Гарві, А. Лефевр, 

М. Оже та ін., вказучи на співвіднесеність просторових і мовних репрезентацій.  

Просторовість як елемент моделювання соціальних структур опрацьовує 

поняття географічного простору, який стає основою поділу соціального 

простору на різновиди, наприклад, концепт європейські цінності актуалізує 

географічну прив’язку, що позначає символічний простір свободи і соціальних 

можливостей. Поряд із географічними ідентифікаціями соціальний простір 

отримує етнографічні ідентифікації, наприклад, арабський світ – просторовий 

концепт, що відображає стереотипність сприйняття специфіки арабської 

культури, що є наслідком соціополітичних рухів та конфліктів у цьому регіоні 

(наприклад, арабська весна). Простір здатний оперувати параметрами, що 

змінюють його контури, залежно від картин світу та інших соціальних 

факторів, він може набувати конкретного наповнення і відображення в медіа.  

Одним із медіумів простору може бути мова. Просторовість у мові 

співвідноситься із текстом, що також може бути коригований як у плані його 

наповнення, так і у плані структурування і розташування об’єктів.  

Характерною рисою мови О. Кравченко називає локалізм – прагнення 

виражати будь-які відносини через терміни простору і часу [219, с. 3]. Вони 

виражаються в лінгвістичних категоріях, які засвідчують просторові та часові 

основи організації мови, що виявляються в системі граматичних категорій, 

системі прийменників тощо, тобто просторових відносин, організованих за 
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принципом лінійності. Власне просторові уявлення полягають у визначенні 

власного місця в систем ієрархій (вони є закладеними у системі культурних 

орієнтацій) та місця інших об’єктів. Просторові відношення людини, що 

досліджує простір, власне тіло визначаться певними вимірами. Як зазначають 

О. Кравченко [219], І. Черепанова [473] та ін., просторові виміри у мові 

утворюють ієрархії за осями: вертикаль; фронтальна горизонталь (перед-зад); 

латеральна горизонталь (право-ліво) [473, с. 89]. Ця система вимірів 

відзначається антропоцентричністю та суб’єктивністю простору і передбачає 

два різновиди просторових уявлень – послідовність руху та одночасне 

охоплення розташованих у просторі об’єктів. Водночас, картини світу 

відзначаються панорамністю, тому просторове моделювання здійснюється із 

урахуванням багатошаровості таких конструкцій.  

Вербалізація просторових об’єктів у мові може здійснюватись у 

сукупності предметів, що заповнюють простір. Тип простору формує групу 

об’єктів, котрі в цьому просторі можуть бути присутніми. Вербалізація 

візуальної інформації, якою є просторовість, пов’язана із уявленням про 

фіксовану форму і, як зазначає І. Кобозева, коли форма об’єктів нефіксована, то 

інформація про неї отримує самостійну цінність через те, що опис простору 

передбачає опис форм, що його заповнюють [200]. Модель вербального опису 

передбачає актуалізацію предметів, що його наповнюють. Прикладом 

вербалізації просторових образів та можливостей впливу на аудиторію та 

творення нової реальності в мас-медіа є відомий фейковий матеріал російського 

ТБ, що отримав назву матеріал «про розп’ятого хлопчика». Розповідь від свідка 

і учасника Галини Пишняк: «Центр города. Площадь Ленина. Наш 

Горисполком – это единственная площадь, куда можно согнать всех людей. На 

площади собрали женщин, потому что мужиков больше нет. Женщины, 

девочки, старики. И это называется показательная казнь. Взяли ребенка трех 

лет мальчика маленького в трусиках, в футболке, как Иисуса на доску 

объявлений прибили. Один прибивал, двое держали. И это все на маминых 

глазах. Маму держали. И мама смотрела, как ребенок истекает кровью. Крики. 
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Визги. И еще взяли надрезы сделали, чтоб ребенок мучился. Там невозможно 

было. Люди сознание теряли. А потом, после того как полтора часа ребенок 

мучился и умер, взяли маму, привязали до танка без сознания и по площади три 

круга провели. А круг площади –  километр» (20.07.2014, 

http://www.1tv.ru/news/world/262978). Для створення емоційної ситуації автори 

сюжету використовують умовний реальний простір – топографічні образи 

«центр міста», «площа Леніна», «Міськвиконком» для проведення показового 

покарання. Ці топоси асоційовані із масовими місцями. Неіснуюча площа 

Леніна (центральна площа Слов’янська – Соборна, перед Міськвиконкомом) 

обрана авторами тексту сюжету за принципом – усі центральні площі 

пострадянських міст носять назву Леніна. До того ж це ім’я є елементом 

творення російсько-радянського міфу одного народу, спільної історії і спільних 

світоглядних орієнтирів (подібні дослідження радянського дискурсу, в яких 

розглядаються стратегії творення ідеалізованого образу радянської системи 

(генералізації, невизначеності, узагальненості), структурування реальності – 

«Советское как дискурсивный феномен» [417]). Площа заповнена певним 

типажем – це «жінки, дівчатка, старі», тобто соціальна категорія людей, що 

мають статус мирного населення, яке потребує захисту під час кризових 

ситуацій і бойових дій. Використання їх як свідків злочину робить цей злочин 

подвійним і цей емоційний ефект також використовується в матеріалі. Залучені 

топоси є соціально та ідеологічно заангажованими. В описі місця події автор 

актуалізує предмети і людей (кров, крики, втрата свідомості людей, смерть 

дитини), які мають ефект впливу на емоції. Створений сюжет також 

завершується просторовими образами «провезена площею прив’язаною до 

танку мати». Когнітивна парадигма штучних «фейкових» медіаматеріалів 

запаралелена із сферою психології, а створені моделі медіаподій працюють на 

визнання їх аудиторією правдоподібними, котра конструюється за допомогою 

створення «правдивих» топографічних деталей.  

Страх терору стає одним із ефективних засобів маніпулювання 

свідомістю. Як вказує С. Кара-Мурза, для творення цього страху потрібно 
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формувати «обстановку масової істерії» [185, с. 103]. Це засіб психологічного 

впливу, який є цілком ефективним у війні «проти всіх», він був розвинений у 

державний стратегії РФ і закріплюється через мас-медіа, адже список ворогів 

стрімко зростає від 2014 по 2016 роки (Україна, США, ЄС, Туреччина, 

Саудівська Аравія та ін.). Географічні межі ворожого світу невпинно 

збільшуються і стимулюють вироблення герметичності як внутрішнього 

захисту, бачення топосів загроз продукує телебачення, яке стає співучасником 

тероризму, наприклад, прогноз погоди в Сирії для російських бомбардувань, 

сюжет, в якому розповідається про сприятливі умови для нанесення авіаударів 

для масової аудиторії (https://www.youtube.com/watch?v=dwcNgxYhKvg). 

Формування неадекватного невротичного страху потрібне для просування ідей 

обмеження свобод особистості, що підпорядковані захисту цієї особистості від 

«ворога».  

Час і простір є проектним баченням, тому вони включені в процес 

віртуалізації часу, простору, матеріальним вираженням якого є 

стереозображення 3-D і 4-D-відеорядів. Такі форми бачення простору в 

медіасистемах демонструють відхід від лінійності як основного принципу 

побудови просторових відносин у мові.  

Мовне структурування простору, як вказує Т. Ачкасова, ґрунтується на 

досвіді людини, коли чуттєве сприйняття і уявлення предмета поєднується. 

Принципи і одиниці мислення є універсальними для усіх мов і різняться лише 

інструментальні структури, тому пропонується набір термінологічних 

когнітивних систем:  

- концепт (уявлення, смисловий бік лексичних одиниць);  

- гештальти (семантичний зміст абстрактної лексики);  

- фрейми і сценарії (різновиди гештальтів) [8]. Мова є системою кодів, що 

пропонують різні стратегії обробки інформації. Ці та інші когнітивні системи 

пропонують власні варіанти сприйняття та розкодування інформації під час 

мислительної діяльності, а їх розвиток залежить від соціального простору та 
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ідеологічних смислів, що його наповнюють, адже сама структура повідомлення 

є соціально зумовленою, бо мова є соціальним явищем.  

Розуміння когнітивних систем у лінгвістиці постає в контексті розуміння 

мовної особистості. Національна мовна особистість була предметом 

досліджень українських авторів (О. Біляєв, А. Богуш, С. Єрмоленко, 

В. Кононенко, Л. Мацько, М. Пентилюк, Л. Скуратівський та ін..), котрі 

наголошують потребу розгляду національної самобутності в мові. 

Багаторівнева організація мовної особистості, пов’язаної із соціумом та 

культурою, виявляє різні характеристики мовнокомунікаційної особистості. 

Г. Дідук-Ступ’як схиляється до думки Ю. Караулової про трирівневу 

структуру: вербально-семантичний (володіння мовою), когнітивний 

(систематизовані картини світу), а також передбачає вихід через мову, 

говоріння, розуміння до знань, свідомості, процесів пізнання), прагматичний 

(мотиви, інтереси, установки та ін.) [117, с. 25]. Концепти, що відповідають 

етнічній самоідентифікації народу, становлять основу фонду знань та 

цінностей, які складають концептуальні картини світу.  

Створення класифікаторських систем для фіксації об’єктів у просторі, в 

тому числі соціальному, виявляє потребу структурувати оточення та 

ідентифікувати його. Н. Виноградова констатує проблеми сліду в людській 

культурі [63, с. 46], відзначаючи важливість ефективності людської комунікації. 

Культурна складова формування конструктівів виходить із розуміння 

колективного творення їх. Існує два погляди на формування уявлень про світ: 

індивідуальна і колективна самоідентифікація (соціальна репрезентація) та 

індивідуальні когнітивні структури. Як відзначає Т. Війк, класична 

філософська епістемологія розглядала смислотворення як індивідуальний 

процес, а людський розум як агента формування смислів [64]. Структуралізм і 

постструктуралізм відзначає зумовленість смислотворення культурними 

структурами, що формуються у різних соціумах. Водночас індивідуальна 

смислотворча діяльність та колективна є структурованими соціальним 
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простором і є комунікаційно зумовленими соціальними практиками (про це ми 

говоримо у своїй публікації [485]).  

Культурна складова уявлень про світ підкреслюється в ряді досліджень, 

де культура є тим соціальним інститутом, який здійснює творення концептів. 

О. Кацюк відзначає, що «культура – це світ смислів, які людина вкладає у свої 

творіння та дії, і такими видами смислів виступає знання, цінності, та 

регулятиви. Смисли утворюються у голові людини, коли вона відповідно до 

своїх потреб пізнає, оцінює та регулює явища та процеси, що відбуваються 

навколо неї, в ній самій.  Відповідно знання (те, що дається пізнанням), 

цінності (те, що встановлюється за допомогою оцінки) та регулятиви (те, чим 

регулюються дії) представляють собою три основних види смислів» [189, 

с. 224]. Отже, соціальна пам’ять виявляється в творах культури (артефактах), 

образах, символах, а також забезпечує існування певного соціального 

феномену, постає як технологія, інструмент, що забезпечує зв’язок поколінь і 

збереження національної ідентичності, поєднуючи минуле з майбутнім. 

Типологія змістів (знання, цінності, регулятиви) відповідає запропонованому 

А.Соколовим розмежуванню (знання і вміння, стимули, емоції) в контексті 

соціокомунікаціного підходу.  

Конструкти як інформаційні одиниці є складовою частиною комунікації. 

Суб’єкт ідентифікує їх із конкретними повідомленнями у момент комунікації. 

Вони детерміновані соціальним досвідом і ментальним простором. Ментальні 

структури утворюють картини світу, мовним вираженням яких є концепти. 

Структура соціальної пам’яті ґрунтується на цих типах інформаційних 

одиниць і визначає основні складові постмодерної парадигми. Система 

соціальної пам’яті передбачає ряд елементів, на які вказує Е. Позднякова-

Кирбятєва: «Специфічне місце у системі соціально-історичної пам’яті займають 

елементи мнемоінфраструктури: засоби збереження пам’яті (наукові праці, 

твори мистецтва) та «знаки пам’яті» (місця пам’яті, пам’ятні речі). Ці знаки 

мають медійне значення, як посередники, стимулятори, матеріальні 

(уречевлені) носії соціально-історичної пам’яті» [337, с. 63]. Матеріальні носії 
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змістів, за якими закріплено знаки, пов’язані із соціальною, національною, 

ментальною ідентифікацією є смисловими конструктами, що складаються 

внаслідок соціальної комунікації.  

Творення конструктів як психологічний процес розглядається в сучасній 

психології. Творення уявлень про світ особистістю є її культурно-творчою 

активністю. Конструкт будується на культурній традиції, у дослідженні 

С. Маркова відзначено систему творення, що складається з п’яти контекстів, що 

породжуються відповідними феноменологічними світами: символічний світ 

лінгвістичного змісту; соціальний світ міжособистісних смислів; культурний 

простір як основа смислотворчості; предметний світ функціональних смислів; 

внутрішній світ особистісних смислів [276].  

Творення конструктів, на думку П. Бурдьє, здійснюють символічні 

структури. Він простежує процес творення через посередництво соціальних 

агентів, котрі конструюють соціальну реальність через когнітивні структури. 

Розуміння символічних структур в інтерпретаціях науковців різниться як за 

місцем їх в системі соціального простору, так і в функціональних властивостях. 

І.Ільїн бачить символічні структури як надбудову до соціального простору, 

котра відображає його та бере участь у творенні смислів. О. Кузь пропонує 

символічну систему співвідносити із суб’єктивним соціальним простором, 

тобто простором індивіда (простором суб’єктів). Він вбачає у причинах дій 

індивідів не самі події соціального світу, а смисли (знаки). Саме знаки є 

слідами середовища, яке їх породжує, вони існують лише в процесі їх 

сприйняття, відповідно є проявами взаємодії. Соціальні суб’єкти є носіями 

знаків, завдяки яким означують своє місце в соціальному просторі, 

інструментами конструювання ідентичності постають символи (свідомо 

конструйовані знаки) [231, с. 106]. О. Кузь бачить просторову соціальність у 

єдності фізичних комунікативних і ментальних характеристик, котрі є 

когерентними.  

Дискурсивні формації, котрі виділяє М. Фуко, створюючи основу для 

типології дискурсу, бачаться ним як правила поєднання висловлювань і 
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формують когнітивну систему. Дискурс є місцем появи уявлень про світ і 

системи, що об’єднує ці уявлення та формує їх і формується під їх впливом. 

Когнітивні системи дозволяють моделювати діяльність суб’єктів дискурсу.  

Терміни, які використовуються в дискурсі, є також своєрідними межами, 

що окреслюють простір існування певних повноважень значення або значень. 

Цей простір має соціальний характер, оскільки він є наслідком соціальних 

практик. Він вибудовує структури і поведінкові моделі суб’єктів дискурсу.  

Процеси кодування інформації та її розкодування мають свої схеми, що 

ґрунтуються на процесах переробки інформації. Як вказує О. Яремчук, 

«кодування інформації охоплює кілька рівнів когнітивної переробки, кожний з 

яких «переписує» її власним особливим способом (через образи, схеми, 

концептуальні узагальнення, у знаковій й символічній формі і т. ін.)» [551, 

с. 17]. Когнітивні структури, які розглядають К. Левін та П. Бурдье в контексті 

теорії поля, є предметом зацікавлення соціальних комунікацій, теорії масової 

комнікації і розглядаються в мас-медіному дискурсі. Як вказує М. Житарюк, в 

когнітивних структурах розмежовуються процеси диференціації, інтеграції, 

зіставлення елементів. Ці процеси є цікавими для психології, котра розглядає 

роль індивіда в розмежуванні та ідентифікації; для теорії журналістики, 

зокрема, психології творчості, котра розглядає методи і способи популяризації 

певних тем, образів, мотивів тощо; теорії масової комунікації, що визначає ролі 

комуніканта і комуніката» [146, с. 145]. Тут варто говорити про певну 

тілесність образу, його визначеність через габітус за яким закріплено мовні 

репрезентації. Тілесність пов’язана із темпом практик, життєвий простір 

(К. Левін) співвідносний із домом є вихідним пунктом творення схем, 

принципів класифікацій, культурних систем. Тілесний простір, простір речей 

має свої культурні, гендерні, соціальні домінанти, що є основою класифікацій 

та ієрархій. Цей принцип, розроблюваний психоаналізом,  приділяв увагу 

габітусу (сліду) в різних його модифікаціях (наприклад, архетипи), як принципу 

структурування власного «Я» та світу. Наприклад, архетипи анімус і аніма є 

статевою ідентифікацією в системі соціальних ідентифікацій. П. Бурдьє в 
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роботі «Практичний смисл» відзначає важливість статевої ідентифікації: 

«Легко можна уявити, яким значним є тиск на конструювання образу себе і 

світу з боку опозиції між маскулінністю і фемінністю, коли та лежить в основі 

фундаментального поділу як соціального, так і символічного світу» [43, с. 65]. 

Тілесність несе інформацію про всі соціальні класифікаційні характеристики, 

адже людина є носієм цих характеристик.  

Тілесність у колективі обмежена діями інших людей, вона порушує 

проблему іншого, чужого, сприйняття якого відкриває перспективи соціально 

просторових вимірів, через які людина зазнає модифікацій, отримуючи 

соціальний і культурний досвід. Соціальна влада мови реалізується також у 

можливості бачити світ як інші, тобто імпортоване зовні бачення.  

Визнання гри основою будь-якої комунікації чи культурного феномену 

(теорія гри зароджується в сфері математики поряд з теорією ймовірності і 

залучається до аналізу гуманітарних проблем в роботах Й. Гайзінга, М. Бахтіна 

та ін.), на думку У. Еко, є запереченям розуміння коду, тому як альтернатива 

постає семіотика, що досліджує походження будь-якої комунікації. Забезпечує 

можливість комунікації код як система вірогідностей. Він відповідає за 

наявність репертуару символів, правил їх поєднання, відповідність цих 

символів означуваному [132, с. 57].  Код породжує світ сигналів, який 

переходить у світ уявлень, що здійснює процес означування. Означуюче він 

бачить смислопороджуючою формою, виробником смислів, які складають коди 

та лексикоди, моделі, котрі забезпечують можливість передавання повідомлень. 

Система кодувань тісно пов’язана із ідеологіями, адже індивід здійснює 

повідомлення, уводячи себе в систему умовних знаків, притаманних соціуму, 

до якого він належить. Отже, система знаків вкладається в певну ідеологію і 

перетворюється в код завдяки соціалізації, виявляючи світогляд і мовні його 

вираження. Тому У. Еко використовує систему Чарльза С. Пірса про природу і 

функцію знака, який постає у різних відносинах із собою (квалісігнум, 

сінсігнум, легисигнум), об’єктом (ікона, індекс, символ), інтепретантом (рема, 

діцісігнум, аргумент) [132, с. 147]. А також пропонує власну систему кодів:  
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- сприйняття;   

- впізнавання;  

- передачі;  

- тональні коди;  

- іконічні;  

- фігури;  

- знаки;  

- семи;  

- іконографічні коди;  

- смаку і сенсорні;  

- риторичні;  

- стилістичні;  

- несвідомого [132, с. 201–202]. Поряд із мовними вираженнями 

актуальними є коди, що діють на іншому рівні сприйняття (крім словесного) – 

візуальному. 

Візуальні дослідження пов’язані із «візуальним поворотом» (інша назва 

«іконічний поворот»), констатованим у візуальній культурі та проблемами 

візуалізації як засобу інтерактивності та просторових практик. Залежність 

думки від оптичних стимулів (від побаченого), сприйняття побаченого стає 

об’єктом наукових рефлексій. Особливої уваги заслуговують медіа, що 

пов’язані із візуальністю, такі як фотографія, рекламні відеоповідомленя, 

телебачення в цілому. Вони здійснюють соціальну функцію комунікації, адже 

структурують не лише соціальний простір, але й індивідуальні образи, 

забезпечуючи соціальну взаємодію, отже, є елементом соціальної інтеграції.   

 Візуалізація тісно пов’язана із проблемами кібернетичного простору, 

можливостей його використання, а також роль візуальної інформації в 

соціальній комунікації. В контексті глобалізаційних процесів зростає частка 

візуальної інформації. В мас-медіа телебачення отримує статус найбільш 

популярного медіа через участь саме візуального складника, візуального 

каналу, як найбільш дієвого, ефективного елемента системи маніпулятивних 
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дій та теорії впливів. Практики, що використовують візуальні образи, 

потребували нової терміносистеми, яка задовольняла потреби цього напрямку, 

тому в кінці 70-х років ХХ століття Дж. Т. Митчел, констатував 

концептуальний поворот (приходить на зміну лінгвістичному), пов’язаний із 

візуальною культурою. Ключові аспекти візуальної культури окреслила 

А. Зенкова:  

- домінування візуального в історії західноєвропейського мислення з 

темою влади (М. Фуко, Г. Дебор, Ф. Джеймісон), встановлення владою системи 

спостереження;  

- формування нової моделі світу на основі візуального образу 

(просторовість, наочність) замість тексту. Візуальний образ також 

«опрацьовується» та інтерпретується, він стає медіумом смислу, бо візуальність 

виявляється в ньому не прямо, а через метафори;  

- метафора стає основою творення нових змістів, розширює 

інтелектуальні обрії. Візуальність є атрибутом будь-якої метафори, а іконічний 

момент зводить в процесі пізнання смислове і чуттєве [159]. 

Теорія метафори в когнітивних дослідженнях реалізується, на думку 

О. Кузоятової, в чотирьох напрямках:  

- теорія концептуальної метафори (основний механізм осмислення 

абстрактних понять, метафоричне відображення дійсності та елемент 

когнітивної структури індивіда); 

- дескрипторна теорія метафори (дескрипторна модель метафори 

складається із синтагматичної та парадигматичної моделей метафоризації, але 

не враховує соціолінгвістичний опис);  

- теорія метафоричного моделювання (розгляд метафор у контексті 

культурної і суспільної свідомості, розширення типології політичної метафори: 

антропоморфна, соціальна, природи, артефактна);  

- теорія інтеракції (заснована на теорії метафори П. Рикера)  [230]. 

Метафора має когнітивний характер, її структура складається із фреймів, що 

презентують ментальний простір. 
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Процес візуалізації, пов’язаний із розвитком медіа, окреслено в працях 

М. Маклюена, який виділяє три основні етапи: перехід від усного мовлення до 

писемного та друкованого тексту, нова візуальна реальність із появою 

фотографії, кіно, телебачення та ін., нова іконічність. Кожен з цих етапів 

знаменується структурною реорганізацією соціального простору та творенням 

нових уявлень про світ. Останній період відзначається системою симулякрів, 

що здійснюють заміну реальних фактів на симульовані, а також активною 

технологізацією медійних процесів, що дозволяє отримувати не стільки 

результат, як мати справу з процесом, що підміняє результат. Ж. Бодріяр 

систему симулякрів поділяє на чотири основних види:  

відображання реальності;  

маскування і спотворення реальності;  

приховування відсутності реальності;  

не співвідноситься з реальністю, а лише подібне до неї. Для мас-медіа 

теорія симулякрів може бути представлена різними формами реалізації, 

наприклад мозаїчністю, що деформує реальність або наявністю відверто 

неправдивих (фейкових) матеріалів.  

 Традиційні «візуальні» медіа такі як телебачення, фото, кіно, живопис та 

інші Дж. Т. Мітчелл пропонує розглядати як змішані з точки зору сенсорної 

модальності, адже говорити про них як винятково візуальні є неправомірним. 

На його думку, навіть такий вид традиційно візуальних медіумів як живопис є 

змішаним. Картина художника має також і не візуальний смисл у грі автора, 

зокрема, дотик. Будь-які візуальні образи не є чистими, вони співвідносні із 

словесними, тому будь-які медіа Дж.Т.Мітчелл визначає як змішані [621, 

с. 260]. Поняття середовища медіа та медіації пов’язане із сенсорними, 

перцептивними і семіотичними елементами. Медіуми є матеріалами соціальних 

практик, виробляючи «навички, звички, соціальні простори, інститути і ринки» 

[621, с. 261]. Відсутність продуктивності розподілу медіа за типами – візуальні, 

звукові, тактильні продиктовано баченням їх функцій, проте не відповідає 

самому їх змісту. Медіа ґрунтуються на символічних, знакових комплексах, 
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наприклад, традиційна тріада ікона, індекс, символ, тому сенсорні відносини 

мають бути доповнені семіотичними відносинами.  

Розуміння реальності із розвитком продукції візуального характеру 

змінюється, а нові медіа сприяють розвитку споглядання без розкодування 

смислів, а також сприйняття образів, які приймаються без сумнівів. Останні 

можуть формуватись не на основі реальних фактів, а вигаданих. Такі матеріали 

мають високий ступінь емоційних чинників, в них використовуються факти і 

псевдофакти про смерть людей, критичні ситуації та ін., наприклад, фейковий 

матеріал російського ТБ 2014 року про загибель хлопчика у Слов’янську, 

відомий як «розп’ятий хлопчик», або «зґвалтована російськомовна дівчинка 

Ліза» в німецькій пресі. Дослідження функціонування слів ідеологем 

радянської ідеології, зроблене Т.Кутеневою на матеріалах бази даних Інтегрум 

за період 1999-2010 рр. свідчить, що радянська ідеологія оперувала системами 

готових цінностей, сучасний контекст пропонує вибір моделей поведінки. 

Адресантом автор називає громадянське суспільство [233].  Ідея пропаганди 

суперечить свободі й правам людей в отриманні якісної інформації, позбавленої 

проявів маніпуляцій, загрози здоров’я людини. 

Візуальні метафори будуються на асоціації із прозорістю та наочністю, 

котра є незаперечним фактом «правдивості». Проте творення образу 

відбувається в мозку людини, який перевіряє інформацію та ідентифікує її 

відповідно до габітусу, системи розпізнавальних систем, тому візуальний образ 

в медіа слід розглядати як один із факторів формування уявлень про світ, який 

має широкі маніпулятивні можливості, адже перегляд одного матеріалу з 

різними його інтерпретаціями буде створювати абсолютно різні уявлення. 

Зображення мають не лише репрезентаційну функцію, але й ціннісну. Вони є 

просторово-орієнтованими і багатомірними, що дає можливості оцінки факту, а 

мас-медійні інтерпретації породжують новий простір і нове прийняття 

простору.  

Можливості різних ракурсів технічно дозволять фіксувати різні відчуття, 

що передає образ. Через експерименти з масштабуванням, контрасти, будова 
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кадрів за принципом частина-ціле здійснюється використання тропічної 

системи творення образів, зокрема у вказаному варіанті за принципом 

синекдохи. Як вказує І. Хасан, протиставні форми художнього відображення 

модернізму і постмодернізму постають у парі метафора/метонімія. Метонімія 

виділяє несуттєві речі, надаючи їм нового значення, відкриваючи нові 

просторові відносини.  

Емоційна оцінка отриманих візуальних образів була проведена нами в 

2018 році. Для емоційної оцінки рекламних продуктів було обрано продукт – 

рекламний вірусний ролик «Приватбанку» «Приватвакансія» 

(https://www.youtube.com/watch?v=CsBcuFoidXE). Цей ролик було визнано 

кращим ролик тижня від 14 січня 2018 р. на сайті «Асоціації рітейлерів 

України» (https://rau.ua/novyni/reklama-privatbank-prada-kenzo/).  

Для створення самого відео автори обирають метод «News Frame» тому, 

що час представлени у відео може асоціюватися зі стабільністю та технічним 

прогресом. Ці поняття також позиціонують компанію як перспективне місце 

роботи. Візуальні відео-ефекти також нагадують випуск новин періоду 1980-х, 

а на їх фоні такі терміни, як «Java-skript», «React Reduce», «Web-Pack», «Open-

space», «Team-building» набувають певної сучасності. Тому людина, яка володіє 

цими навиками, відчуває, в якій престижній сфері вона працюватиме та 

складається враження своєї значущості. Для цієї мети промова ведучої також 

складається з зменшено-пестливих прикметників, які описують запропоновану 

посаду та компанію. 

Відео починається із «ретро» зображення годинника (із упізнаваним 

звуком початку новин), що створює позитивну ностальгічну атмосферу. Знак 

часу (годинник) вказує також на важливість повідомлення. Час також 

символізує рух вперед. Заставка «Приват Вакансія» із «старим» ефектом. 

Дикторка – із минулої епохи є приємною ностальгією часів прямо ефірного 

телебачення (рух, коли дикторка ніби не одразу побачила, що камера вже 

почала працювати), пісня «Біла вишня» із символічними словами «Молодість 

моя». 
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Це відео має ігрову основу і наша гіпотеза полягала в тому, що це відео 

буде визнано репоспондетами як позитивне. Групі осіб 19–21 років (27 

учасників) було запропоновано зробити оцінку власного психологічного стану 

за шкалою К.Ізарда (Додаток Д), а потім переглянути відео і зробити його 

емоційну оцінку. Ця шкала використовується в психології, а також для 

емоційної оцінки медіапродуктів. Оцінка психологічного стану в групі в 

середньому дорівнювала 1,2 – позитивного самопочуття, перегляд відео трохи, 

але не значно підвищив цей коефіцієнт до 1,4. Було також проведено 

опитування. На питання «Чи сподобалось вам відео?» ствердно відповіли 100 

%. На відповідь «Що сподобалось у відео?» відповіді були: «Креатив», 

«Позитив», «Гра з часами», «Відсутність «радянщини» у відео про радянський 

період», «Неординарно подане оголошення». 

Отже, це дослідження показало, що респонденти позитивно оцінили 

запропоноване відео, відзначили його позитивні меседжі сконструйовані 

авторами, які вони ідентифікували як такі, що входять до національного 

соціокультурного досвіду.  

Іншій групі 28 осіб (вік 17–19 років) було запропоновано відео, в якому 

зафіксовано порушення професійних стандартів одним із медіапрацівників. Ці 

порушення протежуються як явище характерне для українського медіапростру. 

Первинна оцінка в середньому дорівнювала 1,4 позитивного почуття, оцінка 

піля перегляду відео по групі також становила 1,4. При чому у тих осіб, хто мав 

понижений первинний коефіцієнт самопочуття, він виріс, а ті, хто мав 

позитивний, піля перегляду відзначили його зниження. Отже, механізми впливу 

негативного візуального контенту ще недостатньо вивчені. 

Візуальні образи телебачення, кіно та ін. будуються із фрагментів, які 

перебувають у русі. Ці фрагменти можуть бути ідеологічно забарвлені й 

розпізнаються реципієнтом, що має досвід соціокультурного простору. На 

цьому будується інтеретекстуальність як принцип використання різних 

соціокультурних та ідеологічних маркерів, які перебувають в суспільстві як 

фонд спільних знань. Просторові концепти руху, центру, тіла, дому та багатьох 
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інших, сформованих постмодерною епохою, утворюють у мас-медіа цілі 

спіральні та циклічні структури, які позиціонують певні культурні структури. 

Гра зовнішнього і внутрішнього символізує трансформації, котрих набуває 

особистість під час переструктурування її в контексті мас-медійного впливу.  

Одним із напрямків трансформації простору, здійснюваних медіа, є 

технічний за своєю природою підхід плоского зображення (2-D), яке змінює 

сприйняття простору, деформуючи його. Аудіовізуальна комунікація набуває 

розвитку, засвоюючи нові формати зображення, розширюючи технологічні 

параметри. В. Гоян пропонує різні класифікації візуальних образів: за 

емоційним навантаженням: позитивні, негативні, нейтральні; за способом 

використання:  спорадичні образи, наскрізні образи; за способом створення: 

монтажні, знімальні образи [88]. Значна кількість досліджень (Н. Габор, 

Л. Зазнобіна, І. Пенчук, Б. Потятиник, А. Федоров) сприйняття телепродукції 

дитячою аудиторією говорить про руйнування просторових параметрів через 

отримання плоского зображення. Отже, розмежуванню типів зорових образів 

передує просторове бачення картинки, яка деформує реальний простір.  

Механізми пізнання візуального образу включають дві основних 

складових – індивідуальний рівень (стан внутрішнього «Я» реципієнта), 

соціокультурний рівень. Одним із рівнів формування уявлень є формування 

власної сфери сакрального, про яку говорить Є. Шклярик: «Десакралізація 

соціального простору дозволяє вибудовувати медійні образи раніше 

табуйованих понять, а також формувати власну сферу сакрального» [536, 

с. 200]. Прикладом таких нових сакралізованих просторів є постійно 

повторювані кадри, наприклад,  GIF-анімація.   

 У словесному типі кодифікацій виявляється рівень топосів, що 

повʼязаний із системою спільних місць аргументації. Ця просторова 

конструкція має на меті виявити спільні риси для побудови асоціацій та на їх 

основі аргументації. Наприклад, зображення (світлини) Майдану, заповненого 

людьми в період Революції Гідності, створює стійкі асоціації права 

демократичного вибору, євроінтеграції, усвідомленої потреби змін, 
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солідарності, активної позиції громади. Створення передумов для появи нових 

аргументів, що виникають на основі спільного смислу, презентує рівень топосів 

під час формування кодів, котрі використовуються в мас-медійному дискурсі в 

такому різновиді як реклама.  

Розглядаючи візуалізацію даних в журнальних виданнях, В. Шевченко 

визначає такі різновиди візуалізації в журналістських матеріалах як: «візуальна 

метафора; структура, характеристика об’єкта; портрет особистості, зріз подій; 

рейтинг, візуалізація статистичних даних; послідовність дій, виявлення зв’язків 

і закономірностей; просторова візуалізація, практичні поради, опис ситуації; 

аналіз складних і тривалих у часі тем; правила, закони, візуальне дослідження, 

наукові презентації, текстова візуалізація, історія в картинках (комікс)» [529, 

с. 15]. Візуалізація є однією із інтерпретацій даних під час творення 

журналістського матеріалу, який дозволяє покращити сприйняття тексту. Це 

відоме бажання «дивитись картинки», тобто мати можливість обирати 

полегшений варіант інформації, адаптованої для легкого сприйняття. 

Візуалізація є однією із стратегій друкованого тексту, що робить його 

доступним для читача.  

Уявлення про світ реалізуються у мовних репрезентаціях. Одним із їх 

медіумів, на думку І.Інішева, є образ, він «як самостійна галузь смислотворення 

не тільки не вимагає відповідної інтуїтивної (зорової) даності, але й становить 

універсальну модель зримості» [175, с. 185]. «Іконічний переворот» передбачає 

розгляд образу як специфічного медіуму, наділеного альтернативною щодо 

лінгвістичної логіки формування змісту. Їх характеристиками є:  

- репрезентація соціальних зв’язків (образи – це «семантично 

перенасичені матеріальні поверхні, конфігуруючі соціальні зв’язки» [175, 

с. 193];  

- двосторонній процес іконічного занурення під час сприйняття образу 

(образ транспортується із зовнішнього світу у внутрішній, «той, хто сприймає 

стає на певний час річчю, що сприймається, тобто іконою» [175, с. 195]);  
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- структура комунікації – двосторонні відносини «реципієнт/образ» 

доповнюються двосторонніми відношеннями «образ/світ» (де структура «світу» 

розміщеного в оптиці образу «відрізняється від структури соціального світу» 

[175, с. 195]) – характеризується наявністю в образі двох сторін і двох векторів;  

- моделлю образу є медіум, що є не лише інструментом чи 

комунікаційним посередником, а в значенні середовища, котре поєднує 

матеріальне і змістове.  

Образ як багатошарове утворення має свою структуру, яка поєднує його 

елементи в певній послідовності сприйняття. Їх умовно поділено на три: tabula 

(образ як фізичний об’єкт з медіумом-носієм образу), pictura (іконічна площина 

із медіумом-посередником), imago (автономний предметний взаємозв’язок із 

медіумом-середовищем) [175, с. 198–202]. Отже, образ постає як частина 

фізичного простору, він також наділений власною смисловою і феноменальною 

просторовістю. Комунікаційний  ланцюг, що вибудовується в процесі 

розуміння образу, має таке матеріальне вираження: об’єкт – знак – текст. Ці 

рівні вибудовують систему контекстів, у яких постає репрезентація уявлень про 

світ.  

Ще один напрямок осмислення мови, її когнітивних репрезентацій, 

повʼязаний із розглядом енергії слова. В. Манакін визначає три напрями 

досліджень енергії мови:  

- лінгвофілософський аспект енергетики слова (божественна сутність 

слова П. Флоренського, феноменологічна концепція Е. Гусерля, логос як творча 

сила О. Лосєва);  

- аспект квантової теорії фізики (В. Налімов, С. Доронін, Д. Дойч, 

П. Девіс);  

- нейропсихолінгвістичний аспект [273, с. 76].  

Ці дослідження дозволяють говорити про складну структуру і природу 

мови, що є «інформаційно-генетичним посередником і одночасно «золотим 

ключиком» до пізнання загального устрою Всесвіту, в якому інформація і 

енергія є первинними, а матерія-свідомість – похідними» [273, с. 76]. Мовна 
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енергетика як первинна форма мови пов’язана із ноосферними уявленнями 

В. Вернадського, котрі попри значну кількість запитань дають один з варіантів 

будови інформаційної сфери та її місця в світовій будові. 

Репрезентації соціального простору здійснюються із залученням 

комунікаційних технологій для просування певних ідей, цінностей, настроїв у 

суспільстві. Відповідно до нашого завдання розкриття залежності соціального 

спілкування від просторових уявлень ми розлядаємо особливості 

конструювання просторових концептів та уявлень про світ.  

 

 

4.2. Конструювання уявлень про світ в мас-медіа 

 

 

Соціальний простір, визначаючи форми і засоби комунікації, формує 

напрямки комунікації у медіадіяльності й впливає на комунікаційні моделі 

поведінки комунікантів та комунікатів. 

Процеси засвоєння інформації в мас-медіа пов’язані із критеріями цієї 

інформації, що збігаються із професійними стандартами збалансованості 

інформації, її точності, ілюстративності, відповідності заголовків змісту тощо. 

Водночас, точність інформації пов’язана із урахуванням адекватного 

представлення соціопросторових феноменів іноземного походження. Ця 

проблематика порушена в роботах Д. Коробейнікова, О. Чередниченко, 

Д. Гавура, В. Литвин, А. Мельник та ін. Т. Веремчук вказує на проблеми 

перекладу, що виникають в українських медіа: «українським медіа часто бракує 

слів, аби перекласти ключові слова сучасної Європи і подати інформацію в 

адаптованому форматі для легкого сприйняття українцями» [59, с. 136–137]. 

Авторка виробляє вимоги до медіатекстів («Стилістичні особливості 

медіатекстів на тему ЄС для молоді», 2013), які висвітлюють питання 

євроінтеграції.  
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Це відкриває перспективи досліджень міжкультурної комунікації та 

міжкультурного порозуміння, що здійснено в роботах Ф. Бацевича, 

М. Галицької, В. Манакіна, І. М’язової та ін., а також участі медіа в 

міжкультурній комунікації, толерантності, полілогу культур (Д. Лалл, 

А. Орлов, І. Макух-Федоркова та ін.). Основна проблематика цих досліджень: 

зміни соціального простору внаслідок глобалізаційних рухів та інформатизації, 

зміна форм комунікаційної взаємодії у зв’язку із поширенням нових технологій, 

зокрема системи інтернет, осмислення нових соціокультурних феноменів та 

зміни в соціальній психології, окреслення участі мас-медіа в цих процесах, 

зокрема, у формуванні толерантності як соціокультурної цінності нового 

суспільства. Когнітивний підхід до цих процесів дозволяє окреслити картини 

світу та специфіку національних ландшафтів. 

Моделями презентації знань постають також такі когнітивні системи як 

стереотипи, прототипи, сценарії та ін. Наукові дослідження національної картини 

світу здійснювали українські вчені І. Голубовська [85], В. Жайворонок [143], 

М. Жуйкова [148], М. Кочерган [218], В. Манакін [273], О. Тараненко [430], 

О. Тищенко [434], М.П. Фабіан [440]. Ці дослідження пропонують погляд на 

українську картину світу та способи її творення. Нові завдання, що ставить 

перед наукою сфера гуманітарного знання, характеризується 

мультидисциплінарністю і потребою знань в суміжних галузях.  

Когнітивні підходи до аналізу інформаційного простору Г. Почепцов 

поділяє на декілька напрямків:  

- фрейми (у сфері політики і лінгвістики) Дж. Лакоффа;  

- стратегічний наратив (як процес стратегічних комунікацій) Т. Снайдера, 

Л. Фрідмана;  

- метафори (як типи глибинного мислення людини) Дж. Залтмана;  

- нейробіологія наративів (нейробіологічний підхід до вивчення впливу 

наративів) П. Зака [352]. Ці дослідження характеризує більш об’єктивний підхід 

в оцінці явищ когнітивних структур і відхід від власне гуманітарної парадигми. 

Можна говорити про той факт, що ці розробки прикладного характеру і 
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постають в системі досліджень можливостей впливу мас-медіа на формування 

громадської думки і мають прямий вихід на практичне використання.  

Мас-медійний дискурс з точки зору когнітивної лінгвістики репрезентує 

концепти, що стали стійкими для певних мовних картин світу Як зазначає 

Т. Добросклонська, «найважливішим об’єктом досліджень когнітивної 

лінгвістики є концепт. Концепт – це ментальна сутність, яка має назву в мові і 

відображає культурно-національні уявлення людини про світ» [122, с. 185]. 

Репрезентація і кодування дійсності в мові може відбуватись через різні канали, 

серед яких постають мас-медіа, що відтворюють дійсність відображаючи, 

інтерпретуючи, оцінюючи, створюючи її. Всі ці варіанти моделювання 

дійсності Т. Добросклонська поділяє на три:  

- відображення,  

- реконструкція,  

- міф [122, с. 186]. Медіапрезентації цих типів розрізняються за ступенем 

відповідності дійсності.  

Відображення є найбільш наближеним до точного відтворення дійсності 

в мас-медійному дискурсі. Він може бути характерним для новинного 

дискурсу, проте не варто ігнорувати можливості маніпулятивного впливу, що 

може виявлятись у виборі фактів для висвітлення, порядку їх розташування під 

час подачі та ін. Реконструкція має більший ступінь інтепретативності подачі 

фактів соціальної дійсності, вона передбачає певний ступінь суб’єктивності, 

«погляд» на факти дійсності. Міф як тип віддаленої репрезентації дійсності має 

на меті пояснити факти дійсності, керуючись не їх природою чи причиново-

наслідковими логічними конструкціями, а надати некритичну картину світу, 

сприйняття якої будується на вірі.  

Когнітивний підхід пропонує поняття концепту як основного терміна 

парадигми. Концепт розглядається як ментальні репрезентації та як 

абстрактні об’єкти. Ці два основних тлумачення концепту, на думку 

Е. Марголіса та С. Лоренса, можуть бути поєднані в одній структурі. Перша 

структура пов’язана із репрезентативною теорією розуму, за якою мислення 
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відбувається у внутрішній системі репрезентацій (зокрема, синтаксис мови). 

Структура має нейро-фізичний та семантичний рівні. Їх робота полягає у 

відборі символів та їх інтерпретації. Як об’єкти концепти є такими елементами 

(пропозиціями), котрі існують незалежно від нашого розуміння і є основними 

носіями істини (семантична концепція). Ці концепції «можуть бути об’єднані, 

коли концепти є ментальними репрезентаціями в термінах смислів, які вони 

виражають» [620, с. 569]. Концепт як семантичний феномен розглядає 

В. Левицький, Т. Радзієвська, як багатомірне ментальне утворення – 

С. Воркачов, Н. Дегтярьова, В. Карасик, Н. Красавський, О. Кубрякова, 

А. Приходько та ін. Т. Радзієвська розглядає концепти, що репрезентують різні 

фрагменти мовної картини, зокрема розглядає часопросторові концепти, мас-

медійний спектр концептів вона простежує на прикладі багатотиражних видань 

1990-х років і демонструє особливості мовної ситуації цього періоду.  

Складається два підходи до розуміння поняття концепту. Т. Кузнецова їх 

визначає за напрямками досліджень: лінгвокогнітивний та лінгвокультурний. 

Дослідження першого відбувається за напрямком від індивідуальної свідомості 

до культури, а іншого навпаки [229]. Для мас-медійних досліджень другий 

підхід є актуальним, адже базується на феномені масового продукту. Концепти 

є інструментом розгляду в єдності текстового та позатекстового просторів. 

Мас-медійні тексти потребують концептуального підходу до їх вивчення. 

Лінгвокультурний концепт (О. Воркачов, В. Іващенко) є основною 

одиницею лінгвокультурної концептології, що має такі напрямки: етнографічна, 

художня, наукова, лексикографічна та ін. Як зазначає В. Іващенко, поняття 

концепт осмислюється за такими підходами:  

- лінгво-логіко-філософський (концепт є актом свідомості і формою 

думки);  

- психолінгвістичний (ієрархічна залежність концептів, ступені 

концептуалізації пізнавальної діяльності, теорія концептуальної метафори, ідея 

асоціацій, сфера пам’яті, когнітивні моделі, нейролінгвістичні моделі 

репрезентації концептуальних структур);  
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- лінгвокультурологічний напрям (концепт – одиниця культури і когніція 

людини, концептосфера, концептуальна модель, одиниця знання та 

інформаційна одиниця);  

- лінгвопсихологічний (ментально-мовне утворення) [170]. Концепт як 

ментальний ресурс може виявлятись у складі різних утворень. Ментальні 

структури породжують ментальний простір, який складається із концетів. 

Двоїсту природу концепту розглядає В. Іващенко, вбачаючи в ньому 

одиницю пізнання та одиницю знання, отже, одиницю когніції людини [171, 

с. 42], тут можна окреслити два моменти: концепт - образ та концепт – 

фрагмент, а це зумовлюватиме його класифікації.   

Головними формами вираження концепту вважають слово або 

словосполучення (Н. Алефіренко, Ю. Степанов), більш широкий підхід до 

концепту (М. Арутюнова) передбачає, що він може бути виражений широким 

спектром семантичних одиниць: синоніми/антоніми, синтаксичні позиції, 

семантичні поля, метафори, мовні шаблони та ін. 

Поняття концептосфери презентує цілісний структурований простір, що 

становить фрагмент концептуальних картин світу і групується за тематикою. 

Цей термін (був ведений Д. Лихачовим) співвіснує із рядом синонімічних – 

концептуальна ділянка (В. Манакін), концептуальна система (О. Селіванова) 

та ін., проте є найбільш уживаним. Концепти поєднуються за тематичними 

рівнями в утворення, які входять до цілісної концептосфери як системи.  

Українські дослідники здійснюють огляди концептосфери в художніх 

практиках окремих авторів, наприклад, Є. Гуцала (О. Гоменюк), частина 

досліджень стосується певної тематики, наприклад, дослідження сакральної 

концептосфери Т. Вільчинською. Це національні концепти, пов’язані із 

усвідомленням простору, релігійними уявленнями, розумінням добра і зла та ін. 

Т. Вільчинська здійснює огляд наукових праць з цього напрямку, визначаючи 

різні аспекти концептосфери: «концептосферу релігійного дискурсу 

досліджував В. Карасик, політичного – І. Чернишенко, педагогічного – 

О. Коротєєва, науково-публіцистичного – І. Желєзняк та ін. Особливості 
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емоційної концептосфери розглядала Т. Крищенко, гендерної – Н. Миронова, 

текстової – Г. Слишкін, В. Кононенко та ін. У цьому плані пареміологічні 

тексти аналізували С. Воркачов, І. Голубовська, міфопоетичні – Н. Слухай, 

О. Самусенко, біблійні – Л. Шевченко, О. Ясіновська [62, с. 151]». Вона також 

відзначає власне авторські моделі концептосфери у творчості письменників. 

Сакральне як тип концептосфери розглядається у значенні певної ділянки 

релігійних знань та сукупності концептів релігійного змісту [62, с. 154].  

Змістову структуру концепту розглядає В. Іващенко і пропонує таку 

будову: когнітема (логоепістема, гносема); емотема; конатема; ідеологема; 

соціологема; етнологема; лінгвокультурема; топологема; екологема; 

ідеологема; міфологема (як факторні компоненти) [170, с. 70]. Дослідниця 

також розробляє типологію концепту та його топологію (систему відносин, 

структуру), що перебувають у тісному взаємозв’язку, адже перша позначає 

множинність концептуальних структур, а друга – множинність 

основоположних ознак та просторових і часових параметрів. Концепт постає як 

точка простору, яка зазнає певного змістового наповнення.  

Типології концептів у науковому дискурсі здійснювали Н. Арутюнова, 

В. Іващенко, А. Приходько, О. Хорошун та ін. Типологізацію концептів в 

контексті когнітивної лінгвістики пропонує О. Хорошун, подіялючи їх за 

шістьма харакетристиками:  

«- за типом стандартизації (універсальні, індивідуальні, групові, 

загальнонаціональні);  

- за номінативністю у мові (номінативні і неномінативну – лакунарні);  

- за стійкістю (стійкі і нестійкі); 

- за регулярністю актуалізації (актуальні, неактуальні);  

- за структурою (прості (однорівневі), складні, калейдоскопічні, 

композитивні);  

- за ступенем абстракції (конкретно-чуттєвий образ, уявлення (розумова 

картина), схема, поняття, прототип, пропозиція, фрейм, сценарій (скрипт), 

гіпонімія, інсайт, гештальт)» [468, с. 160]. Побудова типологій концепту 
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ґрунтується на трьох основних підходах до визначення концепту як родового 

поняття, визначення фрейму як родового поняття, синонімічність та 

рівнозначність цих понять. 

Концептологію дискурсу та тексту розробляють О. Кагановська, 

О. Морозова, А. Приходько та ін. Місце концепту в системі дискурсу в 

контексті соціальних комунікацій визначає К. Сережим. Він постає відправним 

моментом породження тексту і кінцевою метою при його сприйнятті, є 

втіленням мотиву та інтенцій автора, згорненою смисловою структурою. 

Побудова публіцистичного тексту відбувається із залученням поняття 

концепту, який постає як один із елементів структури. Його цілісність є 

важливим елементом доступності текстів медіа, заснованого на системі 

цінностей, культурних домінант, є орієнтиром і певним маркером. Прикладами 

досліджень мас-медійних концептів є розробки В. Галич (публіцистика 

О.Гончара), Я. Приходи (концепт Європа), Л. Валєєва, О. Петрунина (концепт 

долі), О. Породько-Лях (концепт-тріада батько-мати-батьки) та ін.  Всі ці 

концепти є загальними і мають широку топологію (сферу функціонування).  

Концепти як складові творення мовних картин світу містять в собі 

елементи соціального простору, а також послуговуються принципами 

просторовості у побудові уявлень про світ. Творення нових конструктів як 

інтелектуальна діяльність здійснює реструктурування соціального простору, 

часто мас-медіа забезпечують рух нових уявлень та створюють їх 

репрезентаційні форми. Концепти як ментальні репрезентації уявлень 

об’єктивізуються в дискурсах, а їх змісти можуть різнитись у національних, 

державних або інших твореннях, а також можуть змінюватись відповідно до 

соціальних ситуацій, системи цінностей тощо. Наприклад, концепт Майдан 

набуває активного розвитку і не припиняє отримувати нових відтінків 

значення. Відбувається розмежування двох основних його варіантів 2004-2005 

років та 2013-2014, адже кожен з них є автономним утворенням. Перший – 

Помаранчева революція – пов’язаний із процесами націєтворення через протест 

проти нечесних політичних ігор із обрання Президента. Другий – Революція 
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Гідності – розпочинається в контексті протесту студентства проти згортання 

процесів Євроінтеграції і набуває масштабу всенародного протесту. Водночас в 

його будові можна окреслити два шари – історичний та актуальний.  

Другий етап розгортає поняття Майдану – Євромайдан/Антимайдан, 

Автомайдан та ін. Майдан є концептом, який демонструє конфлікт українських 

та антиукраїнських сил і є частиною інформаційної війни останніх. Наприклад, 

видання korrespondent.net (російськомовна версія, власник С. Курченко) на 

період осені 2015 року має рубрику «Майдан», в якій публікуються 

антиукраїнські матеріали, масковані критикою влади. Заголовки цих матеріалів 

вказують на їх ідеологічну заангажованість: «Государство абсурда» (від 

26.11.2015), «Украина. Зима-2015. Печаль грядущего и страх неотвратимого» 

(від 30.11.2015), «Страна идет вразнос» (від 2.12.2015) та ін. В російському 

науковому дискурсі також поширюється ідея майдану як націоналістичного 

жаху, наприклад, редакторська вступна стаття до наукового видання 

«Пространство и время» (1(15)/2014) О. Тиняновой «Социальное пространство 

как машина времени: опыт трансдисциплинарного перехода» (http://www.space-

time.ru/assets/files/%D0%B1%D0%BB%D0%BE%D0%BA_1-2014.pdf). Майдан 

як простір свободи, традиційна для українців толока – місце ради і прийняття 

рішень, вільного волевияву, набуває широкої амплітуди модифікацій змісту 

різними політико-ідеологічними агентами в контексті інформаційної війни.  

Концепт Майдану дає поштовх для розгортання похідних смислів, що 

з’являються під час здійснення соціальних практик, можна говорити про те, що 

це поняття утворює концептосферу соціального простору, яка об’єднує ряд 

концептів. Спробу зафіксувати ці смисли (концепти) здійснив користувач 

Facеbook Денис Ярошенко на свій сторінці 4 листопада 2014 року (вересень 

2013 – листопад 2014). За цей період він наводить 138 концептів, які 

репрезентували події, найбільш відомими з них були: «Евромайдан / 

Антимайдан»,  «Диванная сотня», «Печеньки от Госдепа». Результати цього 

дослідження представлені у нашій публікації [513]. Це когніції, які 

http://www.space-time.ru/assets/files/блок_1-2014.pdf
http://www.space-time.ru/assets/files/блок_1-2014.pdf
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відтворюють ситуативні політичні, суспільно-політичні дискурси і у певних 

випадках мають прецедентні тексти, які розкривають контекст концептів.  

Концепти відтворюють уявлення, сформульовані українською, 

російською, англійською мовами відповідно до джерел їх творення. Частина 

концептів є персоніфікованими, співвіднесеними із конкретними особами та їх 

публічним дискурсом, проте мас-медіа були задіяні у творенні усіх цих 

концептів на різних стадіях їх формування та поширення, тому вони є 

загальними, а також такими, що відображають ситуацію. За формою 

репрезентації вони є когнітивними концептами-пізнання, утворюючи смислове 

ментальне поле. Осмислення цих та інших концептів у контексті мас-медійного 

дискурсу потрібне для самоусвідомлення українцями себе у світі та звільнення 

від радянської міфології. Є потреба також їх художньо-митецького осмислення 

в художній літературі, кінематографії, фотографії, музиці та ін. 

Що стосується топології цих концептів за параметром локалізації у 

конкретній сфері людської свідомості, то вони здійснюють диференціацію 

приналежності окремих осіб та соціальних груп до світоглядних формацій за 

оціночними параметрами. Відбувається локалізація певної соціальної події, 

окреслення її меж, і виділення простору, який може визначатись по-різному. 

Кожен з цих концептів може бути оцінений діаметрально протилежно різними 

соціально-політичнимим силами та їх агентами, тому творення типології 

концептосфери Майдан здійснюється в мас-медійному дискурсі за картинами 

світу, які умовно можуть бути поділені на два варіанти: український 

(проєвропейський) та імперський (проросійський). На позначення цих двох 

типів картин світу концептосфера українського соціального простору 

виглядатиме як опозиційна пара Майдан/Антимайдан і реалізується у сфері 

мовних комунікацій, зокрема, масовій комунікації. Ця пара має різні форми 

соціопросторової ідентифікації і межею для усвідомлення власного і чужого 

світів.  

Структурування ментального простору в цих концептах відбувається 

крізь призму топологічних ознак «своє» - «чуже», також в ієрархіях «верх» - 
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«низ», а також «місця» і «не-місця» (як симулякру місця за типологією 

М. Оже). Щодо останнього, то «майдани» організовані агентами кремлівської 

політсили демонструють ці штучні утворення, які не отримують підтримки 

широкої громадськості. Концепти просторової тематики утворюють своєрідну 

рубрику в концептуальних картинах світу. Такі рубрики концептів за тематикою 

визначають як час/простір, життя/смерть, свобода/страх, знання/віра та ін. Вони 

мають свою національну специфіку як національні інтерпретатори уявлень.  

Ситуацію творення штучних картин світу в українській свідомості за 

допомогою мас-медіа констатує М. Житарюк: «Різномовні і 

різно(чужо)ментальні інформаційні медіатори абсолютно штучно актуалізують 

неактуальне, створюючи як реальну дійсність, віртуалізуючи та 

трансформуючи як її, так і порядок денний. Тобто конструювання і 

моделювання майбутньої картини світу, на що безпосередній вплив має 

журналістика як соціокультурна система, відбувається не за законами науки і 

етики, як повинно було б бути, а якось карикатурно, з метою спотворення, 

девальвації, навіть втрати смислу» [146, с. 392]. Зміна інформаційних потоків та 

уваги аудиторії може мати як мету на перспективу – зміна суспільної думки, 

або мати короткострокову мету – дестабілізація суспільства через інформаційну 

перенасиченість, медіафренію та інші форми.  

Огляд актуальних концептів, продукованих у медіа, було зроблено у 2018 

році у рамках навчальних дициплін «Медіатехнології формування соціального 

простору», «Теорія та історія соціальних комунікацій» (загальна кількість 

опитаних 33 особи, вибірка не репрезентативна, опитування має розвідувальний 

характер). До опитування було проведено роз’яснювальну бесіду з теорії 

концептів та розглянуто наукові дослідження концептів на матеріалах медіа 

(Я. Прихода, О. Породько-Лях). Під час опитування пропонувалось назвати (від 

одного до кількох) концептів. У таблиці наведено найбільш вживані концепти, 

ті, концепти, які називались менше двох разів не були залучені: 

Концепт Частота 

згадування 

Сфера функціонування 

Асоціація України з ЄС 8 Політика  
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Інформаційна війна з РФ, гібридна війна 5 Політика, медіа 

Новітні технології, діджиталізація 5 Технічний прогрес 

Вступ у НАТО 4 Політика  

Толерантність 4 Медіа, соціальна сфера 

Свобода слова 3 Медіа 

Патріотизм, національна ідентифікація 3 Суспільна 

Єдина Україна 2 Політика 

Внутрішні протиріччя України і соціальні 

проблеми 

2 Політика, соціальна 

сфери 

Опитування демонструє напрямок творення концептів, який визначається 

значною мірою сферою політики. В опитуванні не були підтримані, називались 

поодиноко сімейні цінності, екологія, ментальне здоров’я. Отже, розвідуальне 

опитування ілюструє той факт, що модель соціального простору в Україні має 

значний ухил у сферу політики. 

Як вказує Г. Почепцов, сучасні стратегічні комунікації спрямовані на 

інформування та вплив і використовують соціальний тиск, котрий має різні 

рівні: референтна, експертна, винагороди, примусу та легітимна [358]. Кожен із 

цих типів сили отримує різний спротив аудиторії, серед яких легітимний 

викликає найменший спротив. Боротьба різних сил за отримання легітимності 

їхніх уявлень про світ постає в умовах різних соціальних процесів і у швидко 

змінюваних умовах під час яких соціальних простір набуває нового 

структурування на осмислення якого необхідний певний час.  

Гештальт розглядається як згусток символів, що діє як орієнтир для 

ідентифікації уявлень. М. Маклюен характеризував телебачення як гештальт 

через його вміння створювати цілісний образ через картинку. Він є структурою, 

що допомагає взаємодіяти з інформацією, просторовою формою сприйняття 

предметів у цілісності.  

У психології було розроблено методику цілісного сприйняття та терапію, 

які отримали цю назву. Їх сутність полягає у тому, що в життєвому процесі 

можуть змінюватись потреби особистості й це призводитиме до незавершеності 

процесів, які згодом нагадують про їх незавершеність. Смисли активізуються 

відповідно до актуальних ситуацій і гештальти здійснюють комунікаційну 

функцію орієнтирів у таких ситуаціях. Якщо концепти визначають параметри 
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концептуалізації світу соціумом та його досвідом, встановлюють межі з 

асоційованим знаком, то гештальти пропонують систему, яка сприймається як 

цілісна. Вони визначають спільну основу для споріднених уявлень.  

Цілісність сприйняття в мас-медіа – вміння бачити сутність в цілому 

подібно до сприйняття цілого слова читачем, а не окремих літер. Йдеться про 

конфігурації, системи, що сприймаються візуально, процес візуального 

сприйняття і перетворення інформації: видання книжки, журналу (видавнича 

справа), логотипи, банери та ін. в рекламі.  

Розгляд гештальтів дає можливість використання психологічної основи 

просторових організацій графічної інформації, наприклад у дослідженні 

Г. Берімена «Notes on Graphic Design and Visual Communication». Л. Грахам 

вказує, що існує близько 112 законів гештальтів, що дозволяють дизайнерам та 

іншим медіаспеціалістам поліпшити сприйняття двовимірних робіт: картин, 

фото, плакатів, книжок, та називає такі з найбільш важливих законів гештальта:  

- фігура/основа (об’єкт на фоні, ступінь контрасності),  

- близькість (предмети розташовані поруч сприймаються як група),  

- закриття (фокусування уваги на присутніх частинах і заповнення 

прогалини для ілюзії завершеності і стабільності),  

- подібність («Візуальні елементи, які схожі за формою, розміром, 

кольором, близькістю, і напрямками сприймаються як частина групи, навіть 

якщо елементи просторово розділені» [593, с. 9]),  

- продовження (потужність ліній у русі) [593]. Ці закони також є 

корисними для розробників веб-сторінок та інтерактивних проектів.  

Гештальт також є різновидом концепту, він мислиться як цілісний образ, 

що закріплений за певним словом. Стереотипність як здатність людини 

закріплювати за поняттями зорові образи полягає у візуалізації слів та висловів. 

Ця якість переробки інформації використовується в мас-медійних практиках.  

Поняття фрейму постає в значеннях «рамки» денотативних ситуацій, 

структури даних, структури знань. Це поняття ми також розглядали у своїй 

публікації [512]. Вони є інструментами обробки інформації, є структурованими 
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моделями репрезентації знань, мережами з ієрархічними рівнями. Їх 

класифікацію наводить В. Левицький: синтаксичні, семантичні, «фрейми-

сценарії» (динамічний фрейм дій, процесів), «скрипт» (різновид фрейму-

сценарію, є стереотипним уявленням про зміну ситуацій, процесів, подій), 

«сцена» (різновид фреймів-сценаріїв, відзначаться статичністю у просторі) 

[241, с. 197–198]. Класична репрезентація фреймів здійснюється із трьох 

основних поглядів: «логічне структурування констатованих просторів (або 

більш загальний набір виразів); структура часу (і його ставлення до будови); 

алгебраїчна структура набору динамічних операторів» [603, с. 173]. В 

класичному фреймі ці структури є простими і регулярними. Фрейми 

розглядаються як презентації лінгвістичних моделей простору і як частина 

процесу розуміння тексту. Вони є способом зберігання інформації та формою, 

що допомагає її розпізнавати.   

Теорія фреймів розвивалась в контексті психології, соціології, 

когнітивної лінгвістики, кібернетики, відповідно склалось два основних 

напрямки досліджень, запропоновані  В. Вахштайном: кібернетично-

лінгвістичний та соціолого-психологічний. Це метакомунікативне утворення, 

що формує своєрідний контекст і є схемою інтерпретацій. Як вказує 

Н. Волосухіна, основою теорії фреймів є гіпотеза про те, що «знання про світ 

складаються із структурних осередків, тобто складаються з певних сценаріїв з 

фіксованим набором стереотипних ситуацій – фреймів» [71, с. 41]. Теорія 

фреймів пояснює процеси сприйняття та мислення й високу швидкість цих 

операцій. Фрейми впорядковують інформацію і допомагають здійсненню її 

переробки, тому йдеться про стереотипні ситуації, які дозволяють розпізнавати 

певні ситуації, що можуть бути віднесені до одного класу.  

Відповідно до двох напрямків розуміння концепту (лінгвокогнітивний та 

лінгвокультурний) фрейм розглядається як тип концепту (у першому випадку) 

та як каркас концепту (у другому). Н. Волосухіна притримується 

лінгвокультурного підходу і пропонує варіанти терміна фрейм, який може 

означати структури вузлів та відносин у статичному стані та слоти (групи слів), 
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як мовна актуалізація фреймів. Як ієрархічно організована структура даних 

фрейми розподіляються на такі різновиди: лексичний (набір знань про предмет, 

дворівневий: рівень зовнішньої семантики, глибинний рівень – когнітивна 

модель); термінальний (опис об’єктів, позначених терміном); понятійний (опис 

ситуацій і подій, відповідно: гіперфрейм – опис подій, ситуативний опис – опис 

ситуацій та ін.), лінгвістичний (впорядкована множинність ознак тексту та його 

значень); текстовий (впорядкована структура текстових ознак); 

класифікаційний (впорядкована структура класифікаційних принципів); 

концептуальний фрейм (впорядкована структура семантичних ознак) [71, с. 45]. 

Конкретні реалізації типової ситуації в схемі фрейму називають слотами. 

Фрейм здійснює систему зв’язків між слотами, які здійснюють функцію 

комунікації, увиразнюючи фрейм і розкриваючи його аспекти.  

Фрейми, фреймування, рефреймування використовуються в мас-медіа, 

зокрема, в журналістиці. Фрейми допомагають надавати журналістським 

матеріалам напрямок інтерпретації. Це можна розглянути на прикладі новини, 

на оформлення якої в журналістиці звертає увагу блогер Богдан Карпенко на 

сторінці у Facebook (https://www.facebook.com/lvivbatiar?fref=nf). Це 

підвищення заробітної плати держслужбовцям на 25 % з 1 січня 2015 року. 

Нейтральну інформацію про це рішення ряду різні медіа подають однаково із 

метою формування оціночного ставлення до неї: «1. Цензор.Нет: Кабмин 

повысил зарплату Яценюку на 25% 

http://censor.net.ua/…/kabmin_povysil_zarplatu_yatsenyuku_n…; 2. Новое время: 

Зарплату Яценюка повысили на 25% 

http://nv.ua/…/zarplatu-jatsenjuka-povysili-na-25-85633.html; 3. 112-й канал: 

Кабмін збільшив зарплату Яценюка на 25% 

http://ua.112.ua/…/kabmin-zbilshyv-zarplatu-yatseniuka-na-2…; 4. Українська 

правда: Уряд підвищив Яценюку зарплату на чверть 

http://www.pravda.com.ua/news/2015/12/14/7092417/?attempt=1; 5. ZIK: Уряд 

збільшив зарплату Яценюку на 25% 

http://zik.ua/…/uryad_zbilshyv_zarplatu_yatsenyuku_na_25_65…; 6.Громадське: 
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Кабмін збільшив Яценюку зарплату на 25% 

http://www.hromadske.tv/…/kabmin-zbilshiv-yatsenyuku-zarpl…/. Що з такою 

подачею новин робити?..». Фреймування базується на вже відомому, на досвіді 

й орієнтує наступні дії. Це структура ідей, яка в наведеному випадку 

спрямована на негативне ставлення до новини та особи, яка асоційована із 

категорією осіб, на котру спрямована сама дія розпорядження. Розрахунок на 

емоційне ставлення спрацьовує, адже задана інтерпретація може бути вдало 

уведена в масову свідомість. Нейтральна інформація отримує негативної 

інтерпретації і формує негативне ставлення до конкретних осіб, незалежно від 

їхніх дій та вчинків.  

Класичний доробок Дж. Лакоффа в розробках фрейму реалізований через 

осмислення метафоричного мислення. В праці «Метафори, якими ми живемо» 

(1980) він визначає розуміння схеми як основи мислення та сприйняття, 

метафора наділена системністю, акцентуючи увагу на певному аспекті та 

затемнюючи інші аспекти значення. Окрім структурних метафор він наводить 

орієнтаційні метафори, що надають поняттю просторову орієнтацію, адже 

фундаментальні поняття ґрунтуються на цих метафорах і узгоджені із 

поняттями культури. Частину метафор він пов’язує із розуміння вмістилища 

(один із різновидів просторових метафор): обмежені простори; поле зору; події, 

дії, заняття, стани.  

Пояснення ментальних просторів у Дж. Лакоффа («Когнітивне 

моделювання», 1987) відбувається в контексті теорії когнітивних моделей. 

Когнітивні моделі структурують ментальні простори, котрі є середовищем 

концептуалізації та мислення. Ментальні простори включають розуміння 

реальності, віртуальні ситуації, розуміння минулого чи майбутнього ситуацій, 

гіпотетичні ситуації. Основною їх ознакою є концептуальність. За його 

спостереженнями, концепти структурують повсякденне життя, комунікаційна 

система також заснована на концептуальній системі, яка за своєю природою є 

метафоричною. Ментальні простори Дж. Лакоффа співвідносяться із фреймами, 

як їх називають Ч. Філлмор (як система концептів), М. Мінський. Останній 
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пов’язує принцип використання фреймів із дослідженнями штучного інтелекту. 

Він визначає фрейм як «структуру для даних, призначених для представлення 

стереотипної ситуації» [288, с. 253]. Рівнями цієї мережі отримання інформації 

є вузли (верхній рівень – містить назву дії, процесу, предмета), терміни 

(нижчий рівень).  

Фрейм є способом репрезентації знання, він є інформаційним блоком, 

який пропонує мінімальну кількість інформації і дає можливість для 

маніпуляцій, готуючи уявлення реципієнта до потрібних емоцій та асоціацій, 

що пов’язані із вказаними предметами, діями тощо. Саме ця його можливість 

може бути використана у мас-медіа. Оцінна можливість фреймів і відбір 

необхідних соціальних фактів для фреймування можуть впливати на процес 

комунікації, здійснюваний у мас-медіа. 

Мас-медіа використовує інформаційні рамки (фрейми) для відбору 

інформації, наприклад, під час підготовки новин, що вкладається в певний 

контекст, тобто формують модель новин, утворюючи систему оцінок, котрі 

мають однорідні структури. Л. Землянова визначає два варіанти використання 

фреймінгів у мас-медіа: індивідуальні (ті, що формують окремі журналісти), 

медійні (формовані різними недійними іпостасями) [158, с. 14]. Ця класифікація 

є досить умовною, адже позиція журналіста у висвітленні новин відповідає 

загальній концепції новинного контенту мадіакомпанії. Отже, фрейми є 

частиною професійної кваліфікації та ідеології, котру вербалізує мас-медіа. 

Вони конструюють смисли в соціальному просторі, а також є формою 

ідентифікації новинного контенту.  

Поряд із фреймуванням А. Скрипникова відзначає також процес 

рефреймування, котрий полягає у перепрограмуванні свідомості, тобто зміни 

традиційної структури. Це чітко простежується у журналістських творах, коли 

пропонується відхід від традиційних структур і орієнтація на нові зразки. Такі 

випадки характерні для нових ідеологічних або політичних акцентів, які 

віддзеркалюються у мас-медіа. Дж. Орвелл продемонстрував це в романі 

«1984» зміною заголовків і змісту матеріалів в колишніх випусках газет, коли 
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змінюється «ворог» і «друг» Океанії.  Як вказує А. Скрипникова, 

рефреймування – це «ломка свідомості, незначна, непомітна, несуттєва, яку 

часто можна перекваліфікувати в певну гру» [413, с. 1238]. В мас-медіа це 

виявляється у переорієнтації мас-медійного продукту, яка здійснюється таким 

чином, щоб аудиторія не могла помітити цієї переорієнтації. Практично це 

втілюється через додаткові матеріали, які складають своєрідну передумову 

сучасного трактування подій та явищ. Наприклад, в російських медіа колишня 

співпраця Росії і Туреччини у зв’язку із подіями збиття російського 

бомбардувальника (листопад 2015), що порушив повітряний простір 

Туреччини, розглядається під кутом зору проблем Туреччини (як реальних, так 

і вигаданих), знаходяться нові й нові факти, які вкладають у свідомість 

аудиторії мас-медіа негативне ставлення до цієї країни.  

Ще одним цікавим прикладом фреймування та рефреймування є 

укладання новин українськими мас-медіа в схеми ЗРАДА/ПЕРЕМОГА. Ці 

фрейми передають перебіг соціальних практик українського суспільства, які 

умовно можна внести в ці два варіанти змін, тому ці два фрейми є прикладом 

фреймування та рефреймування відповідно до того, який мас-медіа відносить 

ту чи іншу подію до однієї з цих оціночних систем. Найбільш активно 

оперування цими фреймами відбувається в соціальних мережах, які є одним із 

майданчиків для інформаційних війн. Ця пара фреймів є українським трендом 

перевірки відповідності фактів і подій соціальних практик оціночним 

характеристикам. На сайті Обозреватель.ua з’явився матеріал «В сети 

появилось видео, которое объясняет, что такое # перемога и #зрада» (від 

19.08.015 - http://obozrevatel.com/crime/64079-v-seti-poyavilos-video-kotoroe-

obyasnyaet-chto-takoe-peremoga-i-zrada.htm), в якому пояснюється ситуація 

інформаційної війни в Україні, наявність медіа-продукту, котрий про це 

розповідає, пояснюючи необхідність перевірки інформації, дії мас-медійних 

потоків на аудиторію та можливості їх деструктивного впливу. Поряд із парою 

ЗРАДА/ПЕРЕМОГА також поряд іде фрейм ГАНЬБА. Вони залучені в ігровий 

простір, часто використовуються іронічно, мають похідні від них слова типу 
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зрадометр, чергова зрада; меми (наприклад, в матеріалі 

http://fakty.ictv.ua/ru/index/read-news/id/1556621); фразеологічні 

словосполучення (зрада переможена, боротьба триває, ганебна перемога та ін..), 

торгівельна марка «ZRADA» (матеріал про неї: 

http://www.ostro.org/general/society/news/485492/). Ці схеми, які вкладають події 

у певні рамки, відтворюють контекст, а також утворюють метаконтекст 

(frameworks), систему фреймів, котра відтворює повсякдену реальність, перебіг 

соціальних практик. Отже, фрейми здійснюють аналіз повсякденного 

контексту, твореного мас-медіа та іншими соціальними практиками, котрі 

забезпечують рух соціальних смислів.  

Різновидом фрейму є сценарій, що є динамічним фреймом. Розрізняють 

фрейм (як схему сцен) та сценарії і скрипти (як схеми подій). Сценарій 

здійснює інтерпретацію діяльності (процесу), що відбувається за чітко 

заданими соціопросторовими переміщеннями. Це ритуал із конкретними 

ролями і статусами, який відбувається на різних рівнях із різними типами 

учасників, перехід від одного життєвого світу до іншого. Такий тип фрейму 

представлений у блогера Олега Пономаря, який пропонує поняття ВІТРИНА на 

позначення процесів перетворення України з пострадянської до європейської 

держави. Цей проект відбувається на різних рівнях – економічному, 

юридичному, соціальному, інформаційному – з метою демонстрації переваг 

демократичних цінностей для країн пострадянського простору, що перебувають 

у векторі російського впливу. ВІТРИНА є сценарієм, який дозволяє 

використовувати аналітичні можливості фреймів для спостереження за 

соціальними практиками перетворення соціального простору. Спостереження 

дозволяють фіксувати події та ідентифікувати їх в контексті фреймового 

простору. Ці операції розкладання та розгортання подій здійснює у своєму 

блозі Олег Пономарь, вкладаючи факти і події у системи розрізнень за рівнями 

та надаючи систему координат і інтерпретативну схему, яку може 

використовувати сам споживач.  
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Фрейми-сценарії передбачають використання однієї інформації із різними 

уявленнями про ситуацію. О. Полатовская пропонує розрізняти три терміни 

«фрейм», «сценарій», «фрейм-сценарій». Основою фрейму-сценарію та 

сценарію є фрейм та обидві мають динамічний характер [338]. Проте фрейм-

сценарій прив’язаний до конкретної ситуації, це характерна для певної ситуації 

сукупність процедур. Це типові ситуації (події), які є пов’язаними із 

соціокультурним осмисленням простору. Учасники цих подій мають свої ролі, а 

самі фрейми-сценарії чітку структуру, елементами якої є слоти – обов’язкові 

елементи, котрі деталізують і упорядковують сценарій (ідентифікація процесу, 

типові учасники та їх ролі, елементи процесу, послідовність сцен) і є 

алгоритмами або інструкціями його розуміння. Ця послідовність є зумовленою 

процедурністю, стереотипністю подій. Фрейм-сценарій належить до типів 

концептів і є, як вказує О. Полатовская, «одиницею мислення або пам’яті» [338, 

с. 166], а також відображенням явищ чи процесів. Фрейм-сценарій виборів у 

мас-медіа, наприклад, має свої варіанти розвитку подій відповідно до тих 

інтересів, які просувають і мас-медіа (як правило це політичні та бізнесові 

інтереси власників).  

Розуміння скриптів формується під впливом інженерно-кібернетичної 

лінгвістики, а саме програм, які містять набір інструкцій. Це сценарій-

програма, різновид фреймів як стереотипної зміни подій (іноді скрипт 

вживається як синонім поняття сценарій). Скрипти є структурою свідомості, що 

здійснює обробку інформації. Вони складаються з кількох епізодів, які в свою 

чергу поділяються на одиниці інформації, значення котрих зумовлене 

соціальним і культурним контекстами, тому постають як очікування того, як 

буде розвиватись ситуація, чого можна очікувати далі. Від фреймів скрипти 

відрізняються часовими параметрами, які виявляються у послідовності сцен, а 

від фреймів-сценаріїв відсутністю процедурності та ритуальності. Складаючись 

з діючих осіб та сюжетів, вони, як вказують Ф.Фаткуллина, 

А. Сулейманова, Л. Гибадуллина, дозволяють розуміти не тільки описувану 

ситуацію, але й детальний план поведінки для цієї ситуації. Отже, скрипти 
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можуть розгортатись як оповідь, бути локальними, мати попереджувальний 

характер. До скриптів Н. Моторіна зараховує і флеш-моби як «акціональний 

культурний скрипт» [298, с. 26], він полягає у виконанні одної і тої ж дії 

багатьма учасниками акції одночасно в одному місці. В мас-медійному 

дискурсі скрипти виявляються на рівні передбачень змісту через інтепретацію 

заголовків, розуміння жанрів. Водночас, скрипти подібні до жанру репортажу, 

що має послідовність дій, розгорнутих у часі й просторі. Цей тип концепту 

відображає сюжетну неоднорідність дійсності та її відображення. Порушення 

скриптів стає порушенням очікувань, комунікаційним дисонансом, тож, скрипт 

є втіленням комунікаційної норми організації дискурсу. 

Ці різновиди фремів пропонують різні репрезентації уявлень про світ. 

В. Вахштайм розробляє концепцію фрейм-аналізу для соціології 

повсякденності, реалізуючи спостереження за повсякденними фактами 

дійсності через систему концептів: спостереження (процес осмисленої 

організації елементів досвіду, процес контатування подій); подія (регістрація, 

ідентифікація, класифікація подій і розміщення їх в системі фреймів; подія є 

смисловим комплексом);  система розрізнень (система фреймів) [58, с. 20–21]. 

Просторові елементи соціального життя постають як знаки, що можуть бути 

ідентифіковані фрейм-аналізом, схеми-інтерпретації якого пропонують погляд 

на подію в соціальному контексті. 

Лінгвістичний підхід до фрейму також відзначає його можливості як 

рамки, котра формує тексти, тому з’являється така категорія як «жанровий 

фрейм» (К. Седов, О. Сологуб) для створення визначеного типу творів. Так, 

О. Сологуб визначає трихотомію «комунікативна ситуація → жанровий фрейм 

→ мовленнєвий жанр», де жанровий фрейм постає як комунікативно-

когнітивна модель [419]. Відповідно до актуальних ситуацій виникає потреба 

створення текстів, що мають у своїй структурі складові, котрі дозволяють 

покращувати їх сприйняття. В мас-медіа існує система жанрових форм, які 

постають такими «рамками», що окреслюють структури, комунікаційні потреби 

та інші вимоги до тексту. Умовно їх можна відносити до фреймових структур, 
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проте варто не виходити за межі жанрової термінології і не розширювати 

фрейми до жанрів та їх дублювання.  

Концепт-інсайт є різновидом інформаційної структури розпізнавання 

відносин і структур у їхній цілісності. Конструкція та її функціональні ознаки 

ідентифікуються концептом-інсайтом. В когнітологію поняття інсайт 

приходить із психології, де розглядається як інтелектуальне явище інтуїтивного 

осягнення ситуацій, як позалогічне прозріння, пов’язане часто із творчою 

діяльністю та інноваційними ідеями. Це інтелектуальна здатність особистості 

здійснювати оцінку предметів та їх призначення без детального вивчення їх 

особливостей. Інсайт є знанням про структуру і призначення предмета чи 

явища, наприклад, цілком зрозумілим є концепт-інсайт ЗБРОЯ, адже цілком 

зрозумілими є як будова різних видів зброї, так і її дія.  

Кожен із цих типів одиниць зберігання інформації в пам’яті людини має 

свою специфіку, яка розрізняє операції, які вони позначають. Для гештальтів 

характерна цілісність сприйняття об’єктів, фрейм структурує інформацію, а 

концепт є цінною інформацією, що зберігається в колективній пам’яті. 

Реалізуючи комунікаційні потреби концепти реалізуються в різних типах 

дискурсів, а також можуть бути груповими (відображати інтереси соціальних 

групі і окремих осіб), національними, загальними. Для мас-медіа характерним є 

поширення різних типів концептів, різною може бути частотність цих 

концептів. В період перетворень і набуття нових уявлень про світ вироблення 

концептів відбувається на усіх рівнях.  

Крім структур концептів, гештальтів, фремів та їх різновидів когнітивні 

репрезентації здійснють інші інформаційні одиниці, що належать 

медіапростору: медіамеми, стеретипи, міфи, іміджі.  

Однією з одиниць медіапростору називають медіамем (Д. Рашкофф, 

О. Квят та ін.), який активно використовується в PR-практиках, рекламі, 

соціальних мережах і належить до медіавірусів. О. Квят порівнює його з 

концептом і знаходить спільну основу – одиниця інформації та культурний ген, 

а також мем близький із фреймами і скриптами [196]. Разом із тим меми є 
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найближчими до гештальтів, адже вони також користуються ресурсами 

картинки, що відтворює зміст.  

Меми класифікують за джерелом виникнення:  

- спеціально виготовлені меми (їх завданням є потреба просування певної 

інформації, її впівзнаваності аудиторією в цікавому і доступному образі),  

- синергетичні меми (утворені внаслідок реакції на певні події соціальних 

практик). Прикладом останніх є меми до бійки у Верховній Раді, яку 

спровокували дії О. Барни стосовно А. Яценюка (підбірка мемів на сайті 

Кореспондент від 11 грудня 2015 року: 

http://ua.korrespondent.net/ukraine/3601591-yatsenuika-skhopyly-mizh-nih-memy-

na-biiku-v-radi#8, Громадське радіо за те ж число: 

http://hromadskeradio.org/2015/12/11/krashchi-memy-pro-barnu-i-yacenyuka-z-

socmerezh-na-vechir-pyatnyci та ін.). Ці меми демонструють ставлення 

громадськості до подібних дій в Раді.  

За способом виготовлення: меми (малюнки, фото), коуби (зациклені 

аудіо-, відеоролики). За функціями: відображення актуальних ситуацій, подій; 

відображення певних станів, особливостей характеру та ін., тобто ідей, що 

породжені інформаційно-комунікаційною соціальністю. Перші є реакцією на 

соціальні практики, наприклад, меми із прем’єр-міністром України Арсенієм 

Яценюком після отримання звинувачень від керівника Слідкому РФ 

О. Бастиркіна в участі у чеченській війні проти російської армії (огляд liga.net 

від 9 вересня 2015 року: http://news.liga.net/news/society/6593695-

yatsenyuk_karatel_i_chechnya_podborka_luchshikh_fotozhab.htm). Меми другого 

типу – це ідеї, образи, які мають позачасову актуальність (меми на позначення 

настроїв, типів людських характерів та ін.).  

Джерела виникнення мемів у соцмережах розглядає К. Пивоварська і 

відзначає, що їх можна поділити на дві групи: позамережеві автори (їх твори 

потрапляють в мережу через активність інших учасників); мережеві джерела 

(створюються і поширються в мережі). Хоч цей поділ є досить умовним, проте 
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тут простежується відповідність мемів до соціальних практик, пов’язаних із 

соціумом, його розвитком або особистісні культурні та соціальні практики. 

Вірусний шлях оприлюднення мемів та їх популярність відкрили 

спеціалістам мас-медіа нові можливості їх використання з метою просування 

ідей, товарів та послуг, маркетингової комунікації. Це спонукало до досліджень 

ефективності мемів, технологій їх виготовлення, шляхи просування (мас-медіа, 

соцмережі). Його комунікаційна цінність полягає в тому, що на відміну від 

новини (у звичайному форматі мас-медійних жанрів), він є більш мобільним та 

містить сконденсований смисл. Меми легко пересуваються і породжують нові 

(похідні) меми як втілення певних актуальних подій (меми та фотожаби), отже, 

можуть утворювати цілісні семантичні мережі.  

Вірусна природа мемів вказує на шляхи його поширення. Мається на 

увазі неконтрольованість мему, відсутність цензури та інших форм обмеження 

його побутування. Інша його «вірусна» здатність – проникати в розум людини 

подібно троянському коню (порівняння Р. Броді) непомітно для самого 

«інфікованого» і здійснювати реструктуризацію знання. Поряд із мемом-

вірусом постає поняття ідеї-віруса, які різняться сферами застосування. Ідеї-

віруси є частиною маркетингових стратегій і рекламної діяльності. Основну 

відмінну рису медіамемів точно формулює Г. Семенюк: «Направленість 

медіавірусів на ускладнення порушеного питання, його репрезентацію у всій 

неоднозначності комплексної проблематики суттєво відрізняється від 

властивого PR її штучного спрощення» [400, c. 265]. Тому їх дія спрямована на 

трансформації в соціальному просторі, вплив на інформаційні потоки і 

формування уявлень про світ у суспільстві, участь у боротьбі за легітимні 

змісти. 

Меми є частиною поп-культури (одиниця культурної інформації) і часто 

сприймають як форми культурної комунікації, оперуючи образами вигаданих 

або реальних персонажів медіапростору. Водночас, О. Квят звертає увагу на ті 

варіанти цитат, зображень, відеороликів, які не є концептами, а лише 

відображають в когнітивній системі людини ті ситуації, до яких вони 
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відсилають, або які вони демонструють. На прикладі мовного кліше «Вона 

потонула» (авторство В. Путіна), дослідниця доводить, що воно складається із 

трьох фреймів – загибель підводного човна «Курськ» (прецендентна ситуація 

2000 р.), Путін (сформований у медіапросторі образ політичного лідера), 

аморальність російської влади (типізоване знання про подібні ситуації) [196]. 

Отже, меми варто розрізняти із кліше, адже останні не є концептами, а лише 

мають таку якість мемів як реплікованість (відбір інформації, копіювання, 

варіювання).  

Використання мемів у PR-діяльності має, за визначенням О. Квят, такі 

напрямки: позиціонування у медіапросторі; спіндокторинг; консолідація 

прихильників об’єкта PR [196]. Особливостями мемів є їх легкість для 

запам’ятовування, емоційність, соціальна активність, вони залучають до 

комунікації, є частиною соціокультурного контексту, можуть бути 

короткостроковими або довго популярними, переважно побутують в 

соціальних мережах (вірусно), проте поширюються і через мас-медіа, є 

наслідком розвитку нових медіа. Як зазначає А. Столетов, меми розкривають 

накопичену в суспільстві напругу [426], отже, можуть розглядатись як соціальні 

регулятори, а також концепти дійсності, що точно відображають події та 

ставлення до них суспільства.  

Меми можуть бути використані як спеціально конструйовані 

пропагандистські матеріали (їх можна розглядати як варіант ідей-вірусів). 

Наприклад, дослідження мему «вежливые люди», яке проводив Центр медіа-

комунікацій «Нова Україна» в українському медіа просторі в період 28.02 – 

4.04.2014, що сформувався в період анексії Криму і оформився протягом кінця 

лютого – початку березня 2014 року. Він був запущений для творення 

позитивного образу російських окупантів, неідентифікованих бойовиків. В 

українській пресі цей мем активно використовувався, це свідчить про те, що 

українські мас-медіа виявились «ефективним провідником чужих змістів», 

водночас, український громадський сектор в соціальних мережах здійснює 

породження і популяризацію українських мемів, на відміну від українських 
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мас-медіа (публікація від 28 квітня 2014 року 

http://osvita.mediasapiens.ua/mediaprosvita/research/vezhlivye_lyudi_yak_shtuchno

_stvorene_slovospoluchennya_infikuvalo_ukrainski_zmi/). Таким українським 

мемом, що був протиставлений російському є «зелені чоловічки». Він мав 

іронічне звучання і здійснював заперечення значення російського 

пропагандистського мему. Поширення в інтернеті є одним із активних шляхів 

руху мемів, а аудиторія інтернет-користувачів виявляє більшу медіаграмотність 

(за даними згаданого дослідження). Комунікаційні можливості медіа-мемів 

полягають у залученні до мемо-творчості та соціальної активності споживачів 

мемо-творчості до діалогу, швидкого реагування на події соціального простору.  

З точки зору психології, меми є захисною реакцією, ідентифікацією 

«свого» простору (і означення простору «чужого»). Ігрова форма мемів, 

залучення до ігрового простору та оцінка певних явищ соціального простору є 

також захисною реакцією українського медіапростору на гібридну агресію РФ. 

Мемокультура презентує комунікацію в суспільстві і є репрезентацією 

колективної свідомості, бачення реалій соціального простору в контексті 

актуальних соціальних практик. Підбірки інтернет-мемів та їх пояснення 

здійснюють українські мас-медіа, адже це тема, яка є цікавою аудиторії 

(Кореспондент (від 8 серпня 2014 року): 

http://ua.korrespondent.net/ukraine/events/3403199-vvs-ukraina-vata-z-ukropom-

mova-politychnykh-memiv; Gazeta.dt.ua (від 21 березня 2014 року): 

http://gazeta.dt.ua/internal/efirna-sutnist-_.html; Дзиґар (від 27 березня 2015 року): 

http://dzygar.com/news/322; Львівська газета (від 18 червня 2015 року): 

http://www.gazeta.lviv.ua/life/2015/06/18/44347 та ін.).  

Мемокультура пов’язана із міфотворенням в мережі і, як вказує 

К. Пивоварська (дослідження 2012 року), «меми є частинами мережевої 

міфології» [332, с. 78]. Вона виділяє два види міфів: про мережу (свобода, 

нескінченність варіантів самовираження, гра та ін.) і всередині мереж. Отже, 

інтернет-міф дослідниця розглядає як акт творчості, що дозволяє реалізуватись 

також через мемотворчість. Власне ці думки висловив Дженні Девіс у своєм 
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блозі в матеріалі «Інтернет-меми: міфологія розширеного суспільства» (2011), 

де він вказує на те, що в сучасному суспільстві інтернет-меми виконують роль 

міфів, відображаючи і формуючи культурні реалії. Міф постає як домінуючі 

ідеології (за Р. Бартом), а меми (за Р.Докнгом) є культурними блоками, 

подібними до генів, адже як і гени можуть розвиватись, мутувати, 

поширюватись та здійснювати самовідбір, отже, міфи і меми мають однакову 

семіотичну структуру.  

В контексті навчальної дисципліни «Комунікаційні технології» було 

проведено моніторинг мемів як комунікаційної технології за період березень-

серпень 2016 року, який було представлено в лекційних матеріалах. Було 

праналізовано меми в журналістських матеріалах (19 матеріалів за вказаний 

період) українських мас-медіа («24 канал», Корепондент.net, Цензор.нет) та 

соціальній мережі Fаcebook (46 зразків). На основі аналізу матеріалів та 

обговорень у групах (56 студентів 2 курсу та 45 студентів 3 курсу взяли участь 

в обговоренні моніторингу) було зроблено такі висновки: 

1. Меми та різновиди мемів на політичну тематику демонструють 

зростаючий рівень громадянської зрілості українців. Меми демонструють 

реакцію на важливі суспільні події і дають їм оцінку.  

2. Меми є активною реакцією на певні події у соціально-політичному та 

культурному житті суспільства. 

3. Українські меми політичної тематики дають можливість дослідити 

ставлення українського суспільства до певних проблем. 

4. Меми здійснюють оцінки і проводять демаркаційну лінію між своїм і 

чужим простором. 

5. Поява мемів в українських мас-медіа також зумовлена порами року, 

наприклад, у літній період з’являється велика кількість мемів про туристичний 

сезон, актуалізується кримська тематика.  

Варто відзначити то факт, що в цей період в Україні відбувались 

демонтажі паятників радянського минулого. Меми, із образами Леніна, якого 

знімають, демонстрували готовність українського суспільства до змін і 
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реалізації плану оновлення українського суспільства, зокрема, звільнення від 

радянських символів. Відомо, що пам’ятник у Запоріжжі був предметом 

багатьох дискусій, його намагались знести громадські активіти самотужки, він 

був у вишиванці та у футболці збірної України, згодом він був законно 

знесенний комунальними службами міста і сприйняття населенням цього факту 

було позитивним.   

Меми можна розглядати як стратегічний ресурс переробки інформації та 

її підготовки для масового споживача продукції мас-медіа. Вони мають великий 

потенціал впливу на громадську думку. Вважаємо, що меми розраховані на 

споживача інформації, готового до ігрового контенту. Вони сприяють творчості 

(для виробників мемів) та підвищенню медійної грамотності користувачів 

(формують уміння оцінювати події на основі чужої їх інтерпретації). Меми 

допомагають за допомогою гумору і сарказму боротись із нав’язуваниими 

українському суспільству міфами та сприяти їх утилізації.  

Щоб зрозуміти, як оцінює комунікаціну потужність мемів студентська 

аудиторія, у вересні 2018 року було запропоновано опитування для студентів 

старших курсів (магістри першого та другого років навчання) факультету 

журналістики в контексті дисциплін «Теорія та історія соціальних 

комунікацій», «Медіатехнології формування соціального простору» (26 осіб). 

Меми оцінили як інструмент ефективної комунікації 82 % опитаних, 4% - 

такими їх не вважають, 4 % - не можуть сказати напевно. В зауваженнях 

респондентів містилися припущення, що меми краще сприймають люди 

покоління міленіалів, здатних оцінити зручність формату і швидкіть розуміння 

теми, навіть, якщо вони не досить ознайомлені з контекстом. 

Студентам також було запропоновано згадати три меми, які їм 

сподобались на сьогодні. З усіх наведених мемів 58 % було побутовими, 42% 

відображали актуальні суспільно-політичні події. Це свідчить про те, що крім 

первинної функції розваги, відпочинку, реклами товарів та мотивуючого 

контенту, меми активно використовуються як медіатори актульних подій, 
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виконуючи рефлексію та коригуючи суспільне життя. Вони можуть бути 

носіями конструктів.  

Меми легко поширюються (формально через мас-медіа і неформально 

через соцмережі), вони легко адаптуються і створюються новими технологіями, 

здійснюючи корекцію соціального простору. Меми є міфами, що створюються 

новими технологіями. В системі рекламних коммунікацій вони виконують 

функцію інструмента маркетингових комунікацій. Дж.Девіс наводить 

переконливі аргументи мемів як нової міфології, разом водночас їх можна 

розглядати як один із різновидів сучасних міфів із легко засвоюваною (через 

простоту, ігрову настанову), адаптованою формою презентації явищ, подій 

соціального простору.  

Вірусний маркетинг залучає меми для створення рекламних кампаній 

через їх привабливість, ігрову основу, вони покращують сприняття товару, 

здатні швидко закріплювати потрібний його образ. 

Поряд із поняттям концепту часто вживаним є термін стереотипу як 

схематичного стандартного уявлення, бачення. Стереотипи пов’язані також із 

поняттям національного характеру, а також із творенням національних картин 

світу. Стереотипи також працюють із уявленнями та типами поведінки, вони є 

регуляторами соціальної поведінки. Традиційна класифікація стереотипів як 

система сприйняття соціального простору окреслює антропологічні, 

етнонаціональні, статусні й соціально-рольові, естетичні та вербальні. 

Стереотипи часто співвіднесені із системою упереджень, що базується на 

дискримінації за певними принципами (расова, етнічна, гендерна) і є маркерами 

«здоров’я» суспільства. Толерантність як принцип демократичного суспільства 

є визнанням свободи особистості і її права на інакшість. Мас-медіа як 

інструмент демократії мають підтримувати та поширювати, закріплюючи 

демократичні права в культурних нормах. Як зазначають автори підручника 

«Гендер для медій» (2013), дискурсивні влади є владами загальновизнаних 

знань, правил, норм, що конструюють групи людей [80, с.32-33]. Їх ознаками є 

горизонтальність, децентралізованість, невидимість, такі соціоросторові 
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характеристики, що роблять їх непомітними, залишаючись регламентованими і 

здатними до контролю. Певні культурні моделі, що є втіленням 

регламентованих дій, виявляють свою стереотипність – усталені погляди на 

людину і її сприйняття у світі.  

Стереотипи є стратегією соціального пізнання, що складаються в 

соціокультурному контексті. Мас-медіа оцінюють соціальний простір через 

систему соціальних поглядів на людину (стереотипів). Репрезентація 

соціопросторових подій в мас-медіа відбувається за загальноприйнятими 

уявленнями про системи соціопросторових відносин. Автори дослідження 

«Гендер для медій» звернули увагу на репрезентацію у мас-медіа атлеток і 

атлетів, яке свідчить про значно меншу увагу вправності атлеток, а фокус 

прикутий до їх зовнішності та емоцій, що відбиває особливості гендерної 

репрезентації у мас-медіа [80, с. 113]. У мовному плані ці явища також 

представлені мовним антроцентризмом, гендерними метафорами, різні форми 

мовного сексизму, які виявлять у мас-медіа і є стереотипними утвореннями.  

Водночас стереотипність не завжди є ознакою чогось зі знаком мінус. 

Крім негативних стереотипи можуть бути позитивними та нейтральними. Вони 

здійснюють генералізацію та утворюють соціальні структури. Стереотипізація 

уявлень про соціальний устрій та соціальні інститути традиційно здійснювалась 

через освіту, мистецтво, з ХІХ століття до цього процесу в Україні були 

залучені мас-медіа. Якщо в українській літературі був закріплений певний 

канон української людини, української родини в народницькому стилі, було 

вироблено ряд міфів, то надалі цю функцію активно переймають мас-медіа.  

Складовими стереотипізації в мас-медіа є ідеологічна складова, вплив 

моди, конструювання актуальних смислів, їх легітимізація, тому поява міфів у 

мас-медіа часто пов’язана із монополізацією інформації. Стереотипи оперують 

готовими формулами (схемами), в яких закладено оціночні судження. В цьому 

полягає їх комунікаційна продуктивність – просувати оцінки.  

Медіастереотипізація в українському науковому просторі була осислена 

такими дослідниками як М. Бутиріна, Н. Костенко, М. Комова, В. Різун та ін. 
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Так, О. Комова вважає, що основним шляхом поширення стереотипів сьогодні є 

мас-медіа. Дослідниця також називає два чинники їх формування: «несвідоме 

колективне опрацювання соціальної інформації та індивідуального 

соціокультурного середовища; цілеспрямованого ідеологічного впливу за 

допомогою ЗМІ» [209, с. 148]. Автори монографії «Моніторинг та 

інформаційне моделювання засобів масової інформації» (2007) наводять блок-

схему побудови інформаційної моделі видання, де останнім етапом є 

«Стереотипізація мислення аудиторії» [295, с. 64]. Отже, діяльність мас-медіа в 

цілому розглядається як така, що своїм результатом передбачає 

стереотипізацію (спрощення аудиторії) в контексті інформаційного 

моделювання.  

Створення стереотипів, тобто стійких уявлень про когось може мати як 

позитивну функцію ідентифікацію, так і ставати основою дискримінації. Такої 

дискримінації почали зазнавати переселенці з тимчасово окупованих територій, 

яких підозрювали в нетолерантному ставленні до України. Регіональні мас-

медіа як важлива частина інформаційного простору держави виконують ряд 

важливих функцій: роблять свій внесок у творення національної картини світу; 

через мозаїчність світу і локальність місцеві медіа можуть посилювати цю 

фрагментарність, а можуть ставати стабілізуючою основою. Отже, місцеві мас-

медіа покликані надавати життєво важливу локальну інформацію, створювати 

панораму місцевого життя, привертати увагу до важливих місцевих проблем, 

отже, консолідувати громади і суспільство в цілому, створювати умов для 

розвитку соціальних груп та окремих осіб, що потребують уваги та допомоги 

суспільства. Така ситуація бла з внутрішньо переміщеними особами, що 

обирали для тимчасового ешкання території поряд із власнии областями та 

місто Київ, тому увага до висвітлення їх проблем в місцевих мас-медіа 

підвищилась 

Світовий досвід засвідчив великий інтерес і увагу журналістики до 

місцевої новини, адже вона здатна зробити наше життя комфортним, допомогти 

нам бути більш толерантними. Сайт «Детектор медіа», який здійснює аналіз 
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контенту українських медіа, проводить опитування щодо розуміння поняття 

мови ворожнечі та її використання в українських медіа. За словами 

медіаекспертів мова ворожнечі є складовою інформаційної війни, вона є може 

бути інструментом маніпуляцій і дестабілізації (О. Жмурко). Однак, моніторинг 

«Детектора медіа» (К. Толокольникова «Мова ворожнечі»: як не 

абсолютизувати ані її уникання, ані правомірного використання під час війни? 

(Опитування) - https://detector.media/infospace/article/122037/2017-01-08-mova-

vorozhnechi-yak-ne-absolyutizuvati-ani-ii-unikannya-ani-pravomirnogo-

vikoristannya-pid-chas-viini/) показав, що 2016 рік став роком стабілізації 

ситуації в Україні, тому можна фіксувати зменшення сплесків мови ворожнечі; 

регіональні мас-медіа частіше вдаються до мови ворожнечі, ніж центральні (що 

є проявом професійності та схильності до маніпуляій). 

Ми звернулись до статистичних даних «Ставлення населення України до 

внутрішньопереміщених осіб» (Додаток Д1), яке показало динаміку зміни 

ставлення до внутрішньо перміщених осіб за 2016-2018 роки. А 2016 рік 

демострує, що інтерграція переміщених осіб сприяє більш толерантному 

ставленню населення до ціє категорі осіб. 

Сайт організації  «Голос місцевих ЗМІ» (http://regionalvoices.eu/uk/) 

проводить моніторинги і подає рекомендації до висвітлення теми переселенців. 

Також асоціація «Спільний простір» та МЕМО 98 за підтримки Європейського 

Союзу опублікувала моніторинг реіональних мас-медіа, який здійснювався в 

період з 10 до 23 жовтня 2016 і є частиною проекту «Голос місцевих ЗМІ». В 

ньому вказано, що «у порівнянні з третьою хвилею моніторингу, висвітлення 

проблем, пов’язаних з ВПО, у регіональних медіа зменшилося. Проте ми 

спостерігаємо поліпшення якості матеріалів ЗМІ на тему ВПО, а також 

матеріалів, що містять важливу інформацію для ВПО стосовно соціальної 

допомоги» (http://www.prostir-monitor.org/index2.php?PGID=724). Ми провели 

дослідження матеріалів запорізьких мас-медіа з теми переселенців, висвітлення 

їх життя, їхніх проблем, прояви мови ворожнечі та ін.. За період осені 2016 

року в Запорізьких мас-медіа (було проаналізовано сайти «061», запорізьку 
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частину інформаційного порталу Depo.ua, телеканал «ТВ-5», Телеканал Z) ми 

знайшли 15 матеріалів , їхній аналіз показав: 

1. Нейтральне висвітлення тематики переселенців. 

2. Наявність матеріалів спрямованих на толерантне ставлення до 

переселенців. 

3. Наявність матеріалів, які сприяють адаптації переселенців. 

Більшість матеріалів були про адаптацію переіених осіб, допомогу 

держави, міжнародних організацій, окремих громадян у цьому процесі, 

наприклад, історія багатодітної родини в матеріали сайту 061. Матеріал 

«Переселенець із Донеччини понад півроку тероризував Запоріжжя 

мінуваннями» інформаційного порталу Depo.ua ми кваліфікували як такий 

відтворює образ переміщених осіб у не найкращому світлі і сприяє 

формуванню негативних конструктів, зокрема, стереотипних уявлень про 

переселенців зі знаком мінус.  

Стереотипи є когнітивними структурами, адже вони змінюють знання і 

мислення людини, пропонуючи схеми сприйняття і розуміння дійсності. 

Напрямки досліджень стереотипів в масовій комунікації Р.Лавлінський називає 

такі: прагматичний (пошук збільшення ефективності масового впливу із 

використанням стереотипів у політичному, рекламному та інших типах мас-

медійних дискурсів) і соціально-критичний (розгляд стереотипів в культурному 

контексті) [234, с. 165–166]. Він звертає також увагу на роль телебачення у 

формуванні штучних стереотипів, втручаючись у підсвідомі структури людини.  

Можливості телебачення як фактору впливу на суспільну думку та 

вироблення уявлень були обґрунтовані в працях Б. Бурдьє, М. Маклюена, 

У. Еко та ін., активно розробляються українськими науковцями В.Кедик, 

О. Русиною та ін. В. Кедик поширює ідею циклічності взаємодії медіа та 

аудиторії, коли засвоєна інформація повертається в соціальне середовище. Цей 

зв’язок «людина-середовище» відображає цикл обміну інформацією. Окремий 

інтерес становлять політичні уявлення, котрі просуваються на телебачення.  
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У праці М. Маклюена «Myth and Mass Media» (1959) міфологія 

розглядається як комунікаційна технологія і розглядає трансформацію давніх 

грецьких міфів в сучасній міфології. Лінійна модель, використана автором, 

дозволяє простежити спільні риси еволюції міфології та мас-медіа. Для 

М. Маклюена електронні засоби комунікації є технологією («макроміфи») 

подібною до міфології, адже вони використовують один принцип – стиснення 

інформації. Він звертає увагу на те, що зміни в мові, які спричинять 

комунікаційні технології, впливають на культуру та суспільство в цілому. До 

таких феноменів належить сучасний етап розвитку міфології і міфотворчості в 

сучасному соціальному просторі.  

Мас-медіа розглядаються як культурна система для соціального 

конструювання реальності, що генерує специфічні дискурси. Їх продукція має 

статус символічних конструкцій, і, як стверджує М. Коман, функціонують як 

міфічні системи несучасних суспільств [572, с. 46]. Деякі мас-медійні явища 

можуть бути пояснені як процеси міфологізації або ритуалізація реальності 

через медіа. М. Коман вказує два основні шляхи: «як компонент ритуального 

прояву, як компонент подачі певної символічної сили; як ритуальний агент, 

конструктивний фактор, що продукує спеціальні обряди» [572, с. 47]. Саме ця 

діяльність мас-медіа сприяє виробленню нових церемоній, урочистих сценаріїв, 

що здійснюють вплив; перенесення акцентів на ритуальні прояви, в той час 

коли сама структура ритуалу лишається в тіні; поширення святкового способу 

життя; створення ритуальних «анклавів» журналістів та інших медіа 

спеціалістів [572, с. 47]. Ритуалізація медіапростору стає одним із типів 

соціальних структур.  

Феномен телебачення полягає у ефекті присутності. Плинність картинки 

сприяє некритичності на відміну від друкованого тексту, більш придатного до 

критичного аналізу із можливістю повертатись до прочитаного, а також 

відкритістю діалогу з авторською позицією Водночас, глядач/користувач сам 

може керувати своїм вибором, що саме переглядати. Щоб зацікавити аудиторію 
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телебачення формує відповідний контент, а він включає телевізійні іміджі та 

міфи.  

Телебачення, на думку В. Кедика, має два основних напрями впливу на 

глядача: навіювання та маніпулювання. Навіювання (масова сугестія) є видом 

психологічного впливу з метою переконання, демонстрації чогось. Цей тип 

впливу розглядає М. Скуленко («Убеждающее воздействие публицистики», 

1986) в контексті публіцистичної творчості як конструктивний вплив, 

спрямований на ідентифікацію конкретної точки зору із власними 

переконаннями, а також як частина процесу переконання. Він також називає 

серед засобів навіювання повтори, стереотипи, імідж, фасцинація (навіювання 

через образ самого комунікатора) та ін. Як зауважує В. Кедик, навіювання може 

сприяти здійсненню маніпуляцій [197, с. 13]. Це пояснюється тим, що 

навіювання є однобічним, цілеспрямованим впливом і ґрунтується на вірі. 

Маніпуляція є прихованим однобічним впливом із метою спонукати адресата до 

рішень, дій, переконань, які є метою адресанта. Масова маніпуляція полягає в 

актуалізації інформації, переорієнтації, зміни ціннісних установок, думок, 

соціальних цінностей тощо, тому вона активно використовує різні засоби 

впливу такі як стереотипізація, імідж, міфотворчість та ін.  

Рекламні повідомлення на телебаченні використовують міфологеми та 

символи, що підсилюються яскравістю в оформленні. Реципієнту пропонується 

поступове занурення в запропоновані змісти на основі створених фрагментів 

міфологічних структур. Рекламні технології спрямовані на пошук образів, котрі 

легко ідентифікуються як символи, за якими закріплені значення. Як вказують 

С. Мельник, І. Компанієць, «архетипи в рекламному тексті – це ряд пізнаваних 

ситуацій, персонажів та образів, які при грамотній подачі викликають потрібні 

асоціації» [285, с. 189]. Наприклад, моделі щасливої родини, успішної людини 

та ін. Архетипи активно використовуються для політичних міфів, де 

реалізуються кілька типів міфологічних сюжетів: есхатологічні залякування; 

протиставлення жебрацтва, бідності минулого і добробуту майбутнього; образи 

дбайливого батька, господаря; образи мудреців, миротворців та ін. Ці 
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популістські образи мають своє коло електоральних прихильників, а здоров’я 

суспільства вимірюється саме рівнем довіри до таких політичних міфів.  

Політична реклама привертає увагу науковців можливостями 

використання різних технологій впливу на формування громадянської думки. 

І. Поліщук визначає основні методи впливу медіа на електорат у формуванні 

політичних переконань: «формування інформаційного порядку денного, 

дезінформація, семантичне маніпулювання, інформаційне відволікання, 

фрагментації політичних подій, ефект «негайності» політичних повідомлень, 

метод «резонансу», «образ ворога», формування політичних стереотипів, 

формування політичних міфів та іміджу, політична реклама» [339, с. 44]. Для 

просування політичних ідей мас-медіа використовують різні технології. 

Ефективними зарекомендували себе різні варіанти репрезентації політичної 

картини світу через маніпулятивні прийоми формування громадської думки. 

Політична маніпуляція в мас-медіа має свої засоби та форми, водночас 

найпоширенішими залишаються соціальні міфи та стереотипи, які, як вказує 

С. Денисюк, постають у таких прийомах як ефект ореолу, використання 

медіаторів [107, с. 52,53].  

Одним із факторів дії стереотипів у мас-медіа є спрощення інформації 

та її інтерпретація, коли пропонується не сам факт, а його бачення – готовий 

образ факту. В ідеалі інтерпретація повинна відкривати зв’язки із контекстом, 

проте ці зв’язки можуть бути або прихованими, або неіснуючими, в останньому 

випадку йдеться про маніпулятивні інтелектуальні дії. Використання 

емоційного чинника є одним із найулюбленіших у мас-медіа, особливо на 

телебаченні. Емоційність і спрощеність є ознаками пропагандистських 

матеріалів, отже, вони так само часто імітують соціальну дійсність, не 

переймаючись існуванням їх у реальності. Зростання фейкових матеріалів, 

зокрема в українському інформаційному просторі, свідчить про безперервну 

інформаційну агресію, яку Україна відчуває протягом усього періоду 

незалежності й констатуючи її пікові моменти у важливі етапи зрушень в 

Україні. Період гібридної війни відкриває новий фронт інформаційної 
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дестабілізації, спрямований на патріотичний сегмент. Критика влади із 

закликами створення революційної ситуації працюють на зрив євроінтеграції. 

Російські медіатехнологи широко використовують можливості емоційного 

впливу при створенні фейкових пропагандистських матеріалів. Для них вони 

обирають героєм сюжету представника вразливої соціальної групи, наприклад, 

хлопчик. Це такі образи як «розп’ятий хлопчик», «маленький хлопчик, син 

далекобійника» (під час страйку далекобійників у Росії 2016 року поширювався 

меседж, за яким маленький хлопчик просить тата-далекобійника не 

страйкувати, щоб не допустити Майдану в Росії), російський підліток Влад 

Колесників, який ніби-то через засудження анексії Криму зазнав переслідувань 

у навчальному закладі, а згодом наклав на себе руки (або був убитий режимом). 

Блогер Артур Ніскубін 29.12.2015 у Facebook кваліфікує останню історію як 

проект, який «один з тригерів запуску почуття провини і солідарності, які 

хочуть навіяти українському суспільству. Тепер, за їхнім задумом, український 

уряд і суспільство почнуть оберемками приймати до себе утікачів, типу 

Навального, щоб зберегти своїх аватарів в хаосі, що насувається, і створити для 

російського сусідства образ героїв альтернативного уряду, яке дружить з 

українцями і все вирішить» 

(https://www.facebook.com/artur.niskubin?fref=nf&pnref=story). Такі матеріали 

продукуються як для мас-медіа (із врахуванням відсутності зворотнього 

зв’язку, а, отже, неможливості перевірити інформацію, зіставити її з іншими 

фактами дійсності, іншими матеріалами мас-медіа), так і для соціальних мереж 

(де обговорення і вірусне поширення інформації «яка сподобалась» допомагає 

залучити до ритуалу прийняття стереотипних ситуацій значної кількості 

користувачів). Ці системи переформатування уявлень про світ, які будуються 

на основі стереотипних сюжетів, є частиною інформаційної агресії.  

Українська тема була традиційною для міфології з боку РФ. Уявлення 

росіян про українців складались під впливом імперських міфів, які видавали 

бажане за дійсність, намагаючись маніпулювати свідомістю своїх 

співвітчизників і самих українців. Ці міфи визначає Ю. Шайгородський: 
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«Україна – вигадка росієненависників», «галицький міф» (Галичина поза 

Україною – маніпулятивна техніка «ефект позаісторичності»), натомість 

поширення імперського «слов’янського міфу», міфу «одного народу» [523]. 

Останні міфи активно просуваються в умовах політичного фіаско путінського 

режиму, коли став зрозумілим провал задуму стати на перешкоді євроінтеграції 

України у 2014 році. В цих умовах, крім дестабілізаційних дій (так званої 

медіафренії різних рівнів типу закликів до Майдану № N, невиконання 

Мінських домовленостей та ін.), російські політтехнологи просувають міф 

«одного народу», об’єднаного історією та такого, що спільно крокує в 

майбутнє. Імперський міф у російських мас-медіа виявляється не лише в 

міфотворчості, пов’язаної з українською тематикою, імперське уявлення 

обраності створює інформаційний шум, позбавлений об’єктивності, 

привабливий для російських медіаспоживачів. 

Маніпуляції із історією є одним із найпродуктивніших засобів 

формування громадської думки. Міфологізація минулого – традиційна 

практика, метою якої можуть бути різні потреби. Міфологізація минулого 

козацької доби в період українського романтизму була пов’язана із потребою 

збереження нації, усвідомлення своєї славної минувши, яка має сприяти 

відродженню в майбутньому. Інший тип маніпуляцій із історією вказує на 

потребу виправдовувати власні дії в поточному часі, наприклад, відомий міф 

«російського світу». Історія є полем для міфотворчості, адже вона пов’язана із 

інтерпретацією, тлумаченням певних подій, побудови гіпотез за фактами. 

Стереотипність характерна не лише для окремих образів, створюваних 

мас-медіа, але й для картин світу, які можуть замінювати реальність і 

пропонувати зразки віртуальної реальності. Класичними зразками таких 

картин світу є тоталітарні віртуальні світи, які створюються як міфи для людей, 

з метою налякати їх (реальними або частіше неіснуючими загрозами) і 

отримати дозвіл на добровільну відмову від демократичних прав і свобод. Мас-

медіа пропонують у такому випадку картину світу, котра базується на вірі 

(позбавлена критичності сприйняття), є простим поясненням того, що 
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відбувається (як правило далеким від дійсності), і творена простими образами, 

значною кількістю емоційних елементів (пафосу). Це тип міфологічної 

реальності.  

Одним із методів формування стереотипів, на яку вказує Р.Лавлінський, є 

міфотворчість. Міфологеми, розкладаючись на окремі міфи, утворюють 

стереотипи, котрі сприяють розрізненню їх та ідентифікації.  Міфи базуються 

на архетипах (котрі завжди запарелелені із національним буттям, 

неусвідомлювані установки, котрі керують колективним несвідомим), а їх 

поширювачами є образи, іміджі та ін. Поняття міфологеми пов’язано із міфами, 

що постійно відтворюються, такою українською міфологемою є козацтво. Вона 

була сформована в період романтизму, проте завжди залишалась символом 

української незалежності та демократичних основ суспільства. А.Мямліна 

(2007) виділяє ряд сучасних міфів, які, на сьогодні, частково застаріли та 

модифікувались: «міф революційних перетворень; західний міф (про 

необхідність приєднання до цивілізаційного світу); міф про сильну руку; міф 

про визволителя; міф дивного врятування; народницький міф – народ знає, чого 

він бажає; міф про попелюшку або американська мрія; міф про «середній клас»; 

міф про ринкову економіку; міф про правову державу; демократичний міф» 

[303, с.42]. Міфологічні мотиви часто продукують ілюзії і засновані на потребі 

людини в чуді, вірі, перемоги добра. Звичайно сучасні міфи, на відміну давніх, 

змінили своє побутування в часі. Вони є менш довговічними і більш 

варіативними, водночас, вони реалізують сподівання людини про щасливий 

кінець, сподівання на винагороду за долання перешкод, існування справжнього 

героя (цей стандарт може бути варійований відповідно до потреб історичного 

моменту і соціальної ситуації).  

Міфи, що поширюються сьогодні в мас-медіа, можуть бути класифіковані 

за певними ознаками. Ю. Даниленко здійснює типологію сучасних міфів: 

«явний, прихований, альтернативний, флуктуативний, довгостроковий, вічний, 

особистісний, зовнішній (регіональний та міждержавний), внутрішній, 

глобальний, загальнодержавний» [97, с.6]. В цілому елементи первісної 
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міфології архаїчного типу існують і сьогодні. До них належать псевдонаукові 

міфи, міфотворчість заснована на принципах архаїчної міфології, тобто 

територіальні міфи (наприклад, міські), а також релігійні міфи.  

Сферою побутування міфів є масова культура, що тиражується через мас-

медіа. Міфи є джерелом художньої, кінематографічної та інших видів творчості 

й формують відповідні віртуальні світи, повторюваність у сприйнятті яких 

викликає залежність і звикання до запропонованих зразків, ідентифікації себе з 

ними. Міф стає медіатором увлень про світ, легітимність яких нав’язується 

через зразки масової культури.  

Поняття соціального міфу формується в контексті соціальної філософії, 

класичний міф залишається в історії як міф, характерний для архаїчного 

суспільства, соціальний же міф бере початок, як свідчить Ю. Даниленко, в кінці 

ХІХ століття і характеризується включенням елементів міфологічної свідомості 

у неміфологічну через культурний контекст [97, с.5]. Соціальні міфи 

просувають соціальні змісти та відображають політико-ідеологічні практики. 

Рисами соціального міфу стають: 

- фрагментарність міфологічних картин;  

- певна втрата зв’язку із масами, бо міф народжується не з потреби 

соціальних практик, а штучно;  

- зміна часового виміру, адже соціальний міф спрямований у сьогодення і 

майбутнє;  

- колективність та емоційність. Власне фрагментарність є рисою усіх 

типів міфів, в тому числі архаїчних, бо вони також пропонують певний 

фрагмент бачення світу, який К. Леві-Строс розглядав як інтелектуальний 

бриколаж. Всі ці риси соціальної міфології презентують новий етап життя міфу. 

Цей тип міфу панує зараз в мас-медіа і здійснює боротьбу за легітимні смисли 

методами міфотворчості.  

Соціальні міфи можуть бути поділені у свою чергу на політичні, 

рекламні, культурні, економічні та інші. Активно впроваджувані через масово-

культурний продукт, вони пропонують свою реальність, як наприклад, глянсові 
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жіночі журнали формують простір масового гедонізму та унормованості за 

модними стандартами; серіали із власним набором героїв та міфологічним 

сюжетом, які формують компенсаторне бачення світу, де глядачі, переживаючи 

певні життєві колізії із головними героями, запозичують ці симулякри до 

реальності; рекламний продукт має привабливу форму і активно використовує 

міфотворчість, оскільки реклама традиційно сприймається як «дозволена 

брехня».  

Міфологічна свідомість має оціночну опозиційність свій-чужий, добро-

зло та ін. При чому відбувається багатошаровість таких оцінок, наприклад, свій 

є втіленням добра, чужий – зла. Такі паралелі не ставляться під сумнів і стають 

основою подальших оцінок. Загрозою міфологізації є їх ефективність як засобу 

адаптації в кризових ситуаціях, запускаючи певні міфи його замовник долає 

перепони, які ставить свідомість під час сприйняття інформації, адже міфи 

створюють віртуальну реальність, яка згодом від переформатування свідомості 

реципієнтів сприймається як реальна. Це створення альтернативної реальності. 

Як вказує С. Кара-Мурза, маніпулятор завжди пропонує лише той варіант 

реальності, який йому вигідний, і подає його як такий, що не має альтернативи. 

Міфологія є творенням безальтернативної реальності.  

Успішність міфотворчості, її потенціал як засобу впливу пояснюється 

тим, що психологічним підґрунтями міфотворчості, за спостереженням 

С. Денисюка, є емоції, почуття, уява, пам’ять, увага (вибірковість уваги), 

атрибуція, оцінка, формування образів, понять і класифікація (категоризація) 

[106, с.61-62]. Отже, створення привабливої яскравої форми, легкої для 

запам’ятовування із врахуванням ментальних особливостей.  

Поряд із стереотипом як репрезентацією дійсності постає також імідж, 

що є штучно створеним образом (на відміну від конструктивної комунікації, 

котра має ґрунтуватись на репутації та діяльності особи). Погляд на імідж є 

триполюсним, адже виділяється:  

- самоімідж (уявлення об’єкта про свій імідж),  
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- бажаний імідж (як тип бачення об’єкта у бажаному світлі, сподіваний 

образ),  

- враження, яке справляє імідж на оточення (образ реципійований 

спостерігачами). Політичні іміджі визначаються за об’єктом, віком, тривалістю 

існування та ін. характеристиками.  

Дослідження Міністерства закордонних справ України  щодо сприйняття 

Украни в Європі (було обрано 5 країн) в 2010 році виявило стереотипні 

уявлення про українців як гостинних і працьовитих, а також громадяни 

Німеччині, Іспанії, Франції, Великобританії, Італії вважали, що Україна є 

аграрною, релігійною країною (https://brandukraine.org/k/) 

Імідж і стереотип є методами впливу на громадську думку. Обидва вони 

володіють достатнім маніпулятивним потенціалом. Імідж України, наприклад, 

формований російськими медіа у світі, презентує хибні уявлення про події в 

Україні. Так, журналіст М. Воробйов констатує нерозуміння причин появи 

Майдану в Україні (як наслідку низки подій та протесту проти корупційної 

системи) та війни, яка бачиться західними громадянами як війна Сходу і Заходу 

(етнічне протистояння), а не боротьба за громадянські права та свободи та 

звільнення від російського диктату (Голос Америки від 28 грудня 2015 – 

http://ukrainian.voanews.com/content/article/1859224.html).   

Поряд із основними одиницями, що формують уявлення про світ, постає 

поняття картини світу. Мовні картини світу є потоком концептів та мовних 

репрезентацій дійсності, що залежать від культурного та соціального контекстів 

і є системою, що зберігає в нашій свідомості усталені поняття та схеми 

розуміння предметів, подій, явищ дійсності.  

Підходи до розгляду картин світу виявляються як співвідношення мовної 

та концептуальної картин світу, де останні є концептами свідомості. 

Структурними одиницями концептуальних картин є концепти. 

Взаєморозуміння в процесі комунікації досягається за допомогою спільних 

концептів, адже концептуальні картини світу на відміну від мовних 

формуються різними типами мислення, а також залежать від культурних та 

http://ukrainian.voanews.com/content/article/1859224.html
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соціальних параметрів. Соціопросторові структури тісно пов’язані із мовними і 

адсорбуються в концептах. Уявлення людей про одні й ті події дійсності 

залежать від політичних, етнічних, культурних, соціальних, економічних 

структур. Мас-медіа мають вплив на формування концептуальних картин і 

відображають легітимні уявлення, за якими будуються національні картини 

світу.  

Творення нових слів і змістів через появу нових явищ, предметів має як 

природній, так і штучний характер. Перший відбиває і конструює дійсність 

відповідно до актуальних соціальних практик, другий є продуктом пропаганди 

та частиною інформаційної агресії, наприклад, в контексті гібридної війни, що 

має інформаційну складову.  

Концептуалізація має національну специфіку і соціальний контекст. 

Концептуальні картини світу утворюються на кількох рівнях:  

- національна мова;  

- культурний простір;  

- соціальна подія, актуальна ситуація. Перший елемент – національна 

мова – включає в себе різні рівні мовної картини (фонетичний, лексичний, 

граматичний, дискурсивний). Дискурсивний рівень враховує культурний і 

соціальний контексти, фіксуючи мовну поведінку і когнітивні процеси, котрі 

формують основні установки картин світу. 

Як зазначає О. Дзюба, когнітивний процес здійснюється за такою схемою: 

когнітивна селекція (вибір об’єктів для когнітивної обробки), ідентифікація і 

категоризація (зіставлення об’єкта пізнання зі знайомим категоріями та 

віднесення його до певної категорії, впорядкування інформації), категоріальна 

номінація (присвоєння об’єкту пізнання категоріального імені) [113, с. 60]. 

Процес категоризації може відбуватись під впливом факторів несвідомої та 

свідомої категоризації, а також за принципом навмисності/ненавмисності – 

інтенціональна та неінтенціональна категоризація. Йдеться про умови її 

творення: природні (життєвий досвід, соціопросторова специфіка, соціально-

географічні умови, міжкультурна взаємодія, гендерна специфіка та ін.) і штучні 
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(ідеологічні). Останні підпорядковані схематизуванням систем цінностей, 

правил поведінки, підпорядкування цим правилам системи когнітивних 

структур. Ці системи цінностей складаються із правил бажаних дій, що можуть 

бути обмежені світською мораллю, або панівною вірою, або бути 

комбінованими.  

Абстрактна лексика із нечіткими межами традиційно вважається такою, 

що володіє високим ступенем здатності до маніпулювання. Інтенціональність 

як риса тексту аналізується К.Серажим, яка вказує, що інтенція є частиною 

схеми породження концепту (він є втіленням інтенції). Концепт є основою 

будь-якого тексту, адже він є відправним пунктом породження тексту та  

кінцевою метою його сприйняття і розуміння.  

Мас-медіа має справу з конструюванням ідей, тому абстрактна лексика, 

інтенціональність стають основами формування концептуальних картин світу. 

Мовні категорії закладені в національній мові. В контексті українських реалій 

робиться ставка не на мовний аспект, а на масовий канон. Концепти створювані 

й поширювані в українських мас-медіа роблять акцент на соціальних 

українських реаліях із універсальним мовним підходом (українська, російська, 

англійська). Ці конструкти є динамічними, вони можуть доповнюватись новими 

концептами та змістами. 

Методи когнітивного моделювання, концептуальної метафори, 

фреймового аналізу, концептуального аналізу та інші в мас-медійному дискурсі 

дають можливість розглядати як лінгвістичні проблеми категоризації, мовної 

поведінки особистості та ін., так і можливості аналізу репрезентації соціальних 

практик у мас-медіа в контексті соціокомунікаціних підходів. Наприклад, 

О. Холод пропонує соціолінгвістичний і психолінгвістичний підходи до 

соціокомунікаційних явищ, зокрема, визначає чинники впливу на процеси 

презентації тексту: когнітивні структури журналіста, когнітивні структури 

споживача інформації, пресупозиція, концепт, смислова структура, 

комунікативна цілеспрямованість. Всі вони формують ситуацію і утворюють 

текст. Водночас, можна не погодитись із думкою про те, що реципієнт, 
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сприймаючи повідомлення журналіста про громадянське суспільство виступає 

творцем, бо не завжди коректним говорити про творчість реципієнта, 

сприйняття є мислительним процесом, розпізнавання, ідентифікація інформації 

–  інтелектуальним процесом, проте він не пов’язаний напряму із творчістю. 

Творчість і самореалізація в розширенні уявлень соціального простору 

відбувається під час творення концептів різних типів. Концепти є ментальними 

структурами, які зумовлюють появу в колективній свідомості певних образів та 

смислів, що структурують соціальний простір, а також дозволяє соціуму 

здійснювати його переструктурування (поява нових уявлень, пов’язаних із 

новими соціальними явищами).  

 Психолінгвістичний аналіз із антропоцентричним принципом (він 

залишається головним принципом сучасної лінгвістики) дає матеріал про мовну 

поведінку людини, сформовану окремими факторами, проте медіа мають 

масовий характер і тому вимагають розгляду явищ колективної свідомості із 

врахуванням соціального та культурного контекстів.  

Поряд із дослідженнями психологів постають дослідження спеціалістів 

біологічного напрямку, які проливають світло на вплив інформації на людину. 

Американський генетик Б.Х. Ліптон («The Biology of Belief: Unleashing the 

Power of Consciousness, Matter & Miracles», 2005) провів ряд досліджень, за 

якими вплив на клітину здійснюють не лише гени, але й зовнішні впливи, тобто 

такі зміни можна здійснювати силою думки. У своїй книжці він описує 

молекулярні шляхи, через які здійснюється цей вплив. Це дослідження змінює 

розуміння особистого і колективного життя людини.  

Концепти та їх типи є продуктами комунікаційної діяльності соціальних 

груп, які можуть бути розширені до простору нації, кожен із них може володіти 

унікальними комунікаційними стратегіями, репрезентуючи події соціального 

простору. Здійснюючи комунікацію в суспільстві мас-медіа можуть 

створювати, поширювати, закріплювати, заперечувати ці концепти, що 

структурують і переструктуровують соціальний простір.  
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4.3. Формування віртуального простору мас-медіа 

 

 

Мас-медійний дискурс є багатошаровим утворенням, в ньому 

представлено різні види соціального простору. Одним із факторів формування 

мас-медійного дискурсу є віртуальний простір як вид соціального простору. 

Творення його є історично розгорнутим у часі й повʼязане із розвитком 

медійних технологій. 

Поширення одного із видів медіа викликає зміни в соціальному просторі. 

Наприклад, поява книгодрукування стала однією з рушійних сил соціальних 

перетворень, адже дозволила масове поширення соціально значущої 

інформації, сприяючи соціальним і культурним процесам у Європі. Традиційно 

мас-медійний дискурс пов’язується із породженням трьох видів соціального 

простору:  

- творчий простір (друкованих медіа),  

- перцептивний простір (телебачення, електронних громад),  

- віртуальний простір (інтернет). Всі вони об’єднані ментальним 

простором, перетворення якого пов’язані зі створенням різних медіа, 

наприклад, К. Санг-Хі, Х. Кунг-Хо, Дж. До-Хун, виділяють такі етапи 

перетворення простору та історичних формацій:  

1) текст (період з 17-го століття до кінця 19-го століття);  

2) електронний зв’язок і розваги (період з початку 20 століття до 1950-х 

років);  

3) інформаційна технологія (період з 1960 по 1980-і роки);  

4) віртуальний і кіберпростір (період з 1984) [630, с. 26]. Інтернет надає 

можливість створення нових асоціацій, разом із цифровими технологіями 

збільшилась швидкість взаємодії.  

Мас-медійна комунікація із поширенням технологій здійснила проект 

якісно нової взаємодії, адже на зміну усної комунікації було введено не лише 

інший засіб поширення інформації, але й запропоновано нову модель 
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комунікації, яка отримала автономію як окремий соціальний простір. Цю 

ситуацію вдало схарактеризував Н. Луман («Реальність медіа»), який звернув 

увагу на те, що «у сфері мас-медіа виникає аутопойетична, самовідтворювана 

система, більш незалежна від передачі в процесі інтеракцій між присутніми» 

[260, с. 30]. Як система зберігання інформації мас-медіа орієнтовані на швидке 

запам’ятовування та забування. Отже, мас-медіа утворюють новий соціальний 

простір, ознаками якого є певна автономість, самовідтворюваність, 

синергетичність, особлива репрезентація дійсності та творення реальності на 

основі власної системи кодів, сприйняття яких здійснюється в контексті 

психічної системи, а творення – соціальної. Проте цей процес є цілісним, отже, 

регулюється двома системами.  

Мас-медіа як носії інформації отримують власну структуру, що породжує 

своєрідний дискурс, утворюваний різними типами соціальних просторів, які 

можна класифікувати за такими ознаками як внутрішня структура мас-медіа (за 

різними ознаками – телебачення, радіо, друковані медіа та ін.; журналістика, 

реклама, піар та ін.), та інші структури як культурний простір, мовний простір, 

міфологічний простір та ін.  

Розуміння творчого простору мас-медіа як соціального проектування 

передбачає творення нових уявлень про світ, що містять ідеологічні елементи, 

котрі сприяють появі нових соціальних утворень і стимулюють активність 

соціальних акторів. Друковані медіа не випадково названо творчим простором, 

адже в історичному плані із виникненням друкарства пов’язаний розвиток 

національних державних утворень, а поява масової друкованої преси здійснила 

переформатування соціального простору Європи ХІХ століття, активного 

періоду розвитку журналістики.  

Перцептивний аспект комунікації полягає в процесах ідентифікації та 

рефлексії, тобто ототожнення та усвідомлення. Перцептивний простір 

визначено як простір телебачення, адже він пропонує не лише текст (як форму 

творчого вияву особистості), але й візуалізацію простору. Перцептивний 

простір не ототожнюється із поняттям простору, бо перший є сприйнятим і 



318 

 

усвідомленим простором, наділений певними параметрами, котрі виробляються 

колективно, отже, мають соціальний характер. Традиційно виділяють три типи 

просторів: реальний, концептуальний, перцептуальний. Останній пов’язаний із 

психічними актами сприйняття зовнішньої дійсності через систему соціальних 

оцінок та ідентифікацій перцептивного характеру. Проблеми психологічного 

синтезу виявляються в контексті сприйняття образів, зокрема образів 

візуальних. Візуальність телебачення має свої властивості як медіума образів і 

уявлень.  

Віртуальний простір є породженням людської свідомості, він є світом 

уявної реальності, що будується за власними законами. Віртуальний простір 

дозволяє відображати реальність, трансформуючи її до повного перевернутого 

дзеркального відображення, яке протистоїть дійсності і є фікцією, брехнею, 

симулякром. Г. Почепцов назвав СРСР країною із сильною віртуальністю, яка 

компенсувала цим брак матеріальності, породжувала мистецькі твори, які 

утверджували цю віртуальність. Такою сильною віртуальністю відзначається й 

Росія, яка, за його даними (станом на 2011 рік), є чемпіоном з виробництва 

серіалів (2010 на рік), котрі розраховані на жіночу аудиторію віком 46 років, що 

є свідченням відсутності спрямованості на модернізацію, а є швидше актором 

заспокоєння, аніж активування уявлень [350]. Мас-медіа просувають 

віртуальний світ, пропонуючи реальність різних типів, в тому числі 

альтернативну. 

Віртуальний простір має свої різновиди, які можна виділити як субполя 

цього соціального простору: кібернетичний та мас-медійний. Ці два різновиди 

віртуального простору презентують основні підходи до його розгляду. 

Кібернетичний підхід розглядає віртуальну реальність як результат взаємодії 

людини і комп’ютера. Традиційний підхід розглядає віртуальність як систему 

симулякрів (Ж. Бодріяра), як породження сучасного технологічного розвитку 

суспільства і культури, а також взаємодії – інтерактивності, що є рисою медіа. 

Віртуальність бачиться як нова реальність, альтернативна дійсності, і, на думку 

Ф. Власенко, є «артефактом нової інформаційної системи» [68, с. 210]. Він 
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також наводить дві основні думки про появу віртуальної реальності в контексті 

кібернетичного підходу: віртуалізація суспільства комп’ютеризує його 

(Д. Іванов); індивіди у контакті із комп’ютером стають деміургами 

віртуального інформаційного світу (Л. Скворцов) [68, с. 211]. Проте йдеться 

насаперед про те переструктурування комунікації, що стала традиційною для 

друкованих медіа, радіо та телебачення. Нові можливості комунікації творця 

медіапродукту, а також самого продукту із аудиторією пропонує кіберпростір. 

Кібернетичний віртуальний простір позбавлений фізичних обмежень 

людського тіла. Як вказує А. Петренко-Лисак, віртуальний простір 

побудований на основі кібернетичних технологій постає як кібервіртуальність, 

що є електронно-технічним видом віртуальності і є результатом технічної 

творчості соціальних суб’єктів [327, с. 342]. Кіберпростір є естетичним 

простором, створеним людиною для покращення комунікації. За ступенем 

інтерактивності він може бути поділений на такі види: 

- інформаційний простір (контент),  

- онлайновий кібер-простір (електронна пошта, блог),  

- соціальна мережа (електронна комерція, електронна політика і соціальні 

медіа) [630, с. 27]. Інтерактивність є досвідом, що ґрунтується на психічних, 

соціальних, часових та просторових процесах. Це тип соціальної практики, що 

презентує рівень медійної активності особистості й соціуму. Комунікабельність 

передбачає рівень просторовості, що визначає комунікацію і її тип.  

Мережева культура, на думку А. Назімко, виникає як формальне 

протиставлення масовій культурі, адже в основі своїх координат вона не робить 

вибору між елітарним і масовим, а ґрунтується на понятті популярності. 

Технічні можливості мережі дозволяють утримувати образ альтернативності, 

персоналізованості, неформальності. Водночас, дає можливості масового 

охоплення аудиторії власним медіапродуктом. Масовість та серійність дають 

можливість говорити про участь блогосфери у формуванні соціальних уявлень 

та здійснювати вплив. Розгляд соціальних мереж як платформи для розміщення 

комерційної інформації просування різного типів продуктів також формує 
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захисну реакцію в суспільстві. Це один із поглядів на мережу як простір 

свободи, який формує коло людей, виконуючи селекцію аудиторії. 

Мережева культура також долучає нових соціальних агентів, які 

виокремлюються в нових соціальних умовах. Таким агентом, наприклад, є 

культурал – імітатор, той, хто породжує симулякри, частина мережі, сприяє 

процесам медіатизації суспільства. Він як виробник інтелектуальної та мас-

медійної продукції здійснює деформування картини світу. Ці та інші риси 

нового лідера в системі соціальних агентів медіапростору розкриває В. Кузін, 

М. Шипилова [537], В. Савчук. Культуралами можуть бути журналісти, 

редактори та інші медіаспеціалісти, а також особи, що здійснюють 

індивідуальні медійні практики. Для журналістики поява культурала пов’язана 

із трансформаціями мас-медійного простору і створення відповідного 

середовища сприятливого для його появи (економічна вигода, символічний 

капітал авторитету тощо). Цей тип відрізняється від звичайних ботів, що 

виконують роботу на замовлення і можуть мати різний культурний рівень, 

належати до тих чи інших соціальних груп. Робота ботів спрямована на 

масовість і виконання конкретних завдань пропаганди та дестабілізації. 

Культурал – авторитетна або псевдоавторитетна особистість, що має вплив на 

конкретну аудиторію, через яку може просувати свої ідеї.   

Крім мережевих впливів на формування соціальних агентів, слід зважати і 

на можливості мас-медіа як засобу саморегуляції в галузі та селекції різних 

типів соціальних агентів. Дослідження китайських науковців (Б. Янг  [644],  

З. Ву, З. Лу та ін.), що розглядають історичні умови розвитку китайського 

суспільства, звертають увагу на роль медіа у зміцненні статус-кво еліт, що 

отримали більші можливості для контролю масової аудиторії під час 

поширення технології друку, та зміни ролі мас-медіа як поширювача понять 

свобода і демократія в сучасному китайському суспільстві. Ці праці 

констатують збільшення можливостей споживачів інформації мас-медіа у 

зв’язку із розвитком інтерактивності та появи нових медіа. Зміни стосуються і 

соціальних модифікацій, перехід від пасивного типу споживання мас-медійного 
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продукту до користувачів, що мають реалізувати свої запити щодо отримання 

медіапродуктів як продуктів нових медіа. Проте тут варто відзначити, що 

китайці є одними із найактивніших користувачів медіа техніки, проте це аж 

ніяк не сприяє розвитку демократії та зміни режиму. Тут має значення також 

суспільно-культурний простір, який структурує спілкування в соціумі за чітко 

встановленими культурними правилами.  

Мас-медійні практики новітніх медіа включають не лише традиційні 

уявлення про соціальних агентів мас-медійного простору як виробників мас-

медійного продукту – редакторів, журналістів, власників та інших медіа 

спеціалістів,  а також пропонує новий тип соціальних агентів – користувачів 

мас-медіа. Сучасний медіапростір налаштовує користувачів на медіа-практики, 

трансформуючи соціальний простір суспільства. В дослідженні Йо. Аватані 

«Media Space and “Users”» («Медіапростір і «користувачі», 2010) погоджується 

із використанням терміну «користувачі» (вжито у М. Серто), звертаючи увагу 

на розуміння «виробництва» соціального простору (за А. Лефевром), активних 

діях медіа-аудиторії, в той час, коли поняття споживача передбачає пасивне 

виконання чогось в повсякденному житті [555, с. 76]. Отже, в основі 

протиставлень цих понять «пасивне» споживання і «активне» виробництво. 

Люди не лише купують продукт, але й наділені компетенцією, завдяки якій 

вибудовують свою ідентичність щодо споживання.  

В розрізненнях місця і простору для останнього характерним є рух і 

просторові практики індивідів, а місце є конкретною практикою індивідів. Саме 

ці просторові координати визначають перетворення споживачів на 

користувачів, що перетинають місця в просторі. Крім того, Йо. Аватані 

схильний простежувати залежність зростання кількості користувачів у 

віртуальному просторі на активних громадян у соціальному просторі. Частково 

це підтверджується прикладами з історії Революції Гідності в Україні та 

показниками використання реальними користувачами онлайн контенту, які 

вказують на динаміку соціальної активності громадян-користувачів інтернет. За 

даними досліджень Gemius липня 2015 року, основна інтернет-аудиторія 
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України – користувачі віком від 14 до 44 років (76%), 42 % користувачів – із 

вищою освітою (http://www.gemius.com.ua/izdateli-novosti/internet-auditorija-

ukrainy-ijul-2015-goda.html).  

Отже, віртуальний простір мас-медіа представлений двома видами 

аудиторії: користувачів і споживачів. Віртуальний простір мас-медіа 

спрямований на другу категорію, яка не виявляє бажання вести інтерактивну 

комунікацію.  

Віртуальний простір змінює розуміння просторовості. Медіапростір 

представлений трьома типами простору: звук, зображення, текстовий простір 

[630, с. 30]. Вимірювання сприйняття простору постає в опозиціях 

розширення/стиснення простору в різних жанрах медіа. Електронні медіа 

наділені можливістю миттєвого зв’язку, коли сприйняття є просторовим 

(охоплення усіх просторів одночасно), а не лінійним. Між повідомленням і його 

контекстом складаються відносини, які розвиваються за просторовою моделлю 

спілкування. Електронні медіа здійснюють цей зв’язок за принципом 

одночасності, нелінійно, він –  миттєвий і одночасний. Медіапрактики залучені 

до конструювання соціального простору на усіх рівнях модифікацій 

просторовості.  

Віртуальний простір мас-медіа має свої фактори формування: 

1) Інтерактивність. Мас-медіа Г. Почепцов називає міфопороджуючими 

машинами поряд із кіноіндустрією, літературою. Всі вони служать для 

створення художніх світів, здійснюючи селекцію, виробляючи норму, 

здійснюючи взаємовплив та взаємозамінюючись, володіють пріоритетом 

реагування, міфологічною інтерпретацією, несиметричність [359]. Сучасні 

наукові дослідження констатують перебудову традиційних просторів та 

модифікації у їх сприйнятті. Одним із чинників перетворення простору в медіа 

стає інтерактивність, яка від концентрації в технології переходить до 

соціальних і просторових контекстів. Дослідження досвіду перетворення 

споживача медіа в користувача та комунікаційних можливостей 

інтерактивності як медіапрактики, що впливають на досвід, інтерпретації, 
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розуміння, взаємодію в медіапросторі, зокрема, взаємодія технології, людини, 

простору, пропонує Л.Р. Бенгтсон («Re-negotiating social space», 2012). 

Інтерактивність постає як феномен, що перетинає фактичний і медіативний 

(опосередкований) простір і дозволяє користувачеві взаємодіяти із останнім. Як 

зазначає авторка, можна виділити три підходи до розуміння цього феномену: як 

внутрішній процес (відбувається в межах досвіду користувача); атрибут 

середовища; зв’язок між людьми [559, с. 49]. Проблеми інтерактивності можуть 

розглядатись в контексті теорії гри, основою якої є спеціальні умови, 

обмежений простір і час, особлива атмосфера співучасті, що виходить на рівень 

творення соціальних (громадських) груп. Співвідношення медіативного 

простору з віртуальним і фактичного з реальним фіксується в наукових 

дослідженнях з медіапрактик і відбиває напруженість між цими типами 

просторів, що відзначаються взаємовпливами. 

2) Медіальність і медіатизація. Герменевтично-феноменологічна 

інтерпретація розуміння змісту і мови визначається аналізом середовища, в 

якому формуються уявлення про світ. Це середовище є тим медіумом 

(середовищем/контекстом), що виконує також і роль транспортної системи, і 

який визначає простір творення образу. Теорія медіальності в лінгвістичному 

дискурсі визначає проблематику досліджень смислу.  

В культурософському дискурсі медіальність розглядається в контексті 

медіакультури (О. Кузнецова [227]). Медіальність як середовище медіакультури 

здійснює структурування соціального простору завдяки розширенню 

комунікаційних можливостей (технології телекомунікацій, інтернет). На думку 

О. Кузнецової, медіальність та медіакультура «є універсальною формою 

соціальної взаємодії, що сприяє формуванню нової соціальної морфології, 

структуруючої комунікаційний  «хаос» в новий порядок, в процесі якого 

створюються соціальні системи, що самоорганізуються» [227, c. 275]. 

Медіальні системи виникають як реакція на дуальні системи, що перестають 

задовольняти сучасний соціум. Дуальні системи будуються на двох опозиціях, 

що позбавлені розуміння «сірого» або «третього». Моральні системи будуються 
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за принципом протиставлення, зокрема, добра і зла. Медіальні системи 

відмовляються від лінійності й вводять розуміння третьої сторони, що дає 

можливість простеження «проміжних смислів». Їх розвиток, на думку 

С. Шайхітдінової, будується на основі тернарних структур, що позбавляє 

еволюцію культуру розривів, викликаних бінарними структурами [524]. 

Тернарні, квадральні та інші структури є медіальними структурами культурної 

свідомості й смислотворення, що знімають гостроту опозиції полюсів. Вони 

відкриті для продукування проміжних значень, тому дотримуються 

основоположної плюральності, але здатні розмивати межі понять в системі 

цінностей, наприклад, моралі, а також створювати викривлені простори. Це 

характерно для засобів масової комунікації, які використовують медіальність 

для досягнення певної мети в боротьбі за легітимізацію уявлень про світ. 

Процеси медіатизації (термін Дж. Томпсона, 1993) передбачають 

залученість до мас-медійної сфери, проте мас-медійний дискурс передбачає 

розгляд продуктів трьох основних систем: журналістики, реклами та зв’язків із 

громадськістю. Як зазначає А. Черних, медіатизація є процесом наділення 

основних елементів соціальної та культурної реальності медійною формою 

(медіаформою) [475, с.5]. Мас-медійна комунікація ґрунтується на подієвості, 

яка становить основу хронотопу медіареальності. Дія, на думку Е. Кузнєцової, є 

ґрунтом комунікації ритуалу, обряду і створює символічне поле культури, 

розкриває природу медіареальності [227, с. 73]. Використання міфу як 

соціокультурного феномену характерне для усіх трьох систем мас-медійного 

дискурсу.  

Як зазначає дослідниця, «медіатизація соціальної сфери є процесом 

дзеркального відображення медіареальності» [227, с. 73]. Слід відзначити 

взаємовпливи соціальних систем та медійних, структурування медіарельністю 

соціального простору та структурування соціальним простором медіа.  

Крім факторів формування віртуальний простір мас-медіа оперує 

поняттям медіареальності. Медіареальність не є цілісним явищем, вона має 

мозаїчну будову і складається із різним систем, що її створюють. Мас-медіа 
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здійснюють комунікацію, що є найбільш ефективною з усіх форм публічної 

комунікації, адже вони постачають і поширюють нові змісти, володіючи 

дієвими механізмами соціального управління (як конструктивного, так і 

деструктивного). Мас-медійний дискурс є репрезентацією соціального світу, 

створюючи основи нової соціальності.  

Медіареальність створється за допомогою різних систем, в тому числі 

міфологічних. Міфотворчість в мас-медіа презентує такий тип простору як 

міфологічний, що представлений у мас-медійному дискурсі, як вказує 

М. Коман, на двох рівнях: «мас-медіа бачаться як вмістилище міфічних 

конструктів, які можуть зберігатись у ній і бути відновлені; як виробники міфів 

і міфічних одиниць» [572, с. 48]. Отже, особливістю організації комунікації в 

мас-медіа є актуалізація давніх культурних моделей та створення нових 

реальностей на основі ритуалізації та міфологізації реальності.   

Ритуал надає соціальної значущості певним процедурним діям і є 

основою легітимізації соціальної комунікації. Подібні дослідження у 

західноєвропейському науковому дискурсі з’являються як переосмислення 

робіт П. Бурдьє, А. Геннепа, Е. Дюркгейма та розвиток антропологічного 

нарямку 1990-х роках (С. Белл, Б. Зелізер, Н. Кулдрай, С. Пінк та ін.), на 

початку 2000-х (М. Коман, Н. Кулдрай та ін.). 

Ритуалізація публічних та політичних актів і подій виявляє можливості 

мас-медіа як реалізації церемоніальних проявів, адже церемонії є поворотним 

пунктом, «лімінальним» моментом, перервою в рутинному соціальному часі. 

Вони здійснюють реорганізацію колективної пам’яті. Лімінальність є частиною 

ритуалу переходу, зміни статусу в соціальному просторі, а лімінальний період 

позначає власне період переходовості. Вона має три етапи перетворення: 

розділення, долання порогу, відновлення. Це тип переструктурування 

соціального простору пов’язаний із ритуалізацією. У мас-медіа лімінальність 

постає як пошук альтернативних шляхів. Мас-медіа сприяють інтерпретації 

нових ритуалів та їх легітимізації.  
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Долання рутинності стає одним із ефектів лімінальності, тому мас-медіа 

використовують таку можливість долання закритого простору за допомогою 

власних ресурсів, що, наприклад, за свідченням О. Юферевої, вдало здійснює 

тревел-журналістика: «Тревел-журналістика як інституціональний дискурс 

впливає на отримування етнокультурних образів, а також уявлення про межі та 

часопросторові відмінності. Її основними інституціональними ознаками є: 

типовість події (туристична подорож та її основні етапи); хронотоп («інша» 

країна, «туристичні місця», культурно-історичні пам’ятки); рольові відносини 

типових учасників комунікації (роль гостя/господаря, свого/чужого); чітко 

окреслені опозиції (своє/чуже, центр/периферія, сакральне/профане), традиційні 

форми спілкування (традиційні церемонії проводів-зустрічей, ритуали 

знайомства з «іншим» (через їжу або алкоголь), типовість жанрового 

наповнення контенту тревел-дискурсу (різновиди травелогів, листи, 

щоденники)» [547, с. 121].  

Концепція перформансу стає фреймом (рамкою) для інтерпретації 

ритуальних заходів. Ритуалізація виконує функцію комунікації, вказуючи на  її 

шлях через усвідомлення і подолання лімінальності. Вона визначає найбільш 

значущі й потужні культурні феномени, з яких складаються ментальні картини 

світу, наприклад, весілля, які відбуваються за різними культурними зразками і 

висвітлення цих подій у мас-медіа. Для цього типу медіаподій існують свої 

рамки висвітлення, наприклад, історія кохання «зіркової пари», відомі гості, 

місце церемонії, святковий стіл та ін.  

Медіа-ритуалізація стає одним із видів соціальних практик, змінюючи та 

модифікуючи інші їх типи. Крім лімінальності мас-медіа відтворють 

ритуалізацію споживання. Культура споживання є постмодерною реакцією 

суспільства на елітарне мистецтво, перетворюючи його на егалітарне, 

просуваючи масовий канон, який активно закріплюється в мас-медіа, котрі 

використовують фрейм «свята» з метою демонстрації підвищення соціального 

статусу через споживання.  
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Ритуалізація складається із певним чином структурованих операцій, які 

М. Коман відносить до загальнокультурних ритуалів: формалізація поведінки; 

встановлення основних опозицій; повторення; простір і час реструктуризації; 

впровадження символічного, не-інструментальні значення для відповідних 

практик [572, с. 50]. Він також визначає два основних види журналістської 

діяльності, які використовують методи і коди церемоніальних систем для 

просування іміджів: смисли вибудовуються журналістами так, щоб вони були 

вибудувані за знайомим ритуалоподібним шаблоном, який розуміють 

журналісти та їх аудиторія, ритуальний шаблон пропонує готові змісти. Це –  

ритуальна презентація події через заяви і дії акторів; ритуалізація образу 

реальності шляхом використання культурного наративу, що інтерпретує подію 

як неординарну, як таку, що зберігає і передає символічні цінності, отже, 

ритуалізована подія легітимізується як привілейована і це надає їй відмінності 

поряд з іншими презентованими в пресі [572, с. 50].  

Ритуалізація дійсності в мас-медіа пов’язана із маніпулятивними 

можливостями. Ритуалізованість спостерігається в діях політичних осіб, 

наприклад, є поширеною практикою формування іміджу В.Путіна, який в 

телевізійних презентаціях оперує близьким культурно-політичним контекстом 

(шаблоном), сформованим російської пропагандою в мас-медіа, до яких 

належать міфи типу «кримнаш», «братський сірійський народ». Другий тип 

ритуалізованих у мас-медіа подій представлені різними одиничними фактами, 

що працюють на імідж. Наприклад, фейкова (вигадана) подія в новинах 

російського ТБ про проблему постачання газу до окремих районів українського 

міста Генічеська з Криму (новина від 4 січня 2016 року, наприклад: 

http://zik.ua/news/2016/01/05/u_naftogazi_nazvaly_feykom_informatsiyu_pro_posta

channya_rosiyskogo_gazu_v_660159), яке було вирішено через звернення мера 

міста до президента РФ В.Путіна, котрий «вирішив» ситуацію.  Фейковість 

ситуації полягала у практичній неможливості звернення мера Генічеська до 

президента РФ, а також в тому, що цей газ є реверсом українського газу, адже 

він лише зберігався у сховищах Криму. «Мер Гінічеська» став новим мемом у 
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соціальних мережах. Для створення події було використано ритуалізований 

процес «звернення – реакція – початок роботи газогону». Ритуальна 

інтерпретація полягає в кодуванні події із передбачуваними ролями та 

вкладанням у схему «гуманізму». Вона є одним із інструментів просування 

уявлень через мас-медіа, що демонструє можливості мас-медійної влади. 

Йдеться власне про журналістську діяльність без залучення інших видів мас-

медійних практик.   

Міфологічний простір, що виявляється у різних видах мас-медійної 

репрезентації є одним із найбільш потужних в контексті маніпулятивних 

можливостей мас-медіа. Ідеології активно використовують цей спосіб творення 

реальностей і наслідують архаїчні міфології, які виявляються стабільними 

самовідтворюваними системами в контексті культурного простору, адже 

традиційні для них символи героя, втілення зла, дива та ін. легко засвоюються 

соціумом на основі спільного ментального простору.  

Міфи як системи для інтерпретації подій мають фрагментарну будову, 

тому добре вписуються в мас-медійний дискурс як простір колажу, створеного 

з культурних одиниць із певними комбінаціями, мета яких визначається медіа 

спеціалістом або замовником медіапродукту. Колажі та модифікації міфів 

здатні здійснювати соціальний діалог через мас-медіа. Вони формують системи 

уявлень та системи розрізнень, що стануть основою нових легітимізованих 

репрезентацій соціального простору. 

Тотальність міфологічного простору в мас-медійному дискурсі 

пояснюється його фрагментарною структурою, адже міфологічні системи 

виникають лише в певних конкретних ситуаціях. Якщо для архаїчних 

суспільств вони були основою буття, то для сучасних міфологія є цариною 

ідеології і власне ідеологічна парадигма визначає наявність міфів у різних 

типах дискурсів, а функція міфів також є різноманітною. Основним їх 

завданням є творення альтернативної віртуальної реальності, яка існує поряд 

із дійсністю. Наприклад, український романтизм ХІХ століття утверджував міф 

славного минулого України, що поставав поряд із складним сучасним. 
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Сучасний російський міф «Великої перемоги» (типу «дідивоювали») створює 

паралельну реальність, за якою сучасним і майбутнім Росії є її минуле, яке вона 

узурповує, відсікаючи участь інших народів у перемозі (наприклад, заява 

президента РФ, що Росія перемогла б і без України – 

https://www.youtube.com/watch?v=K0FJge8nDxM публікація від 9 травня 2014 

р.), міфологізуючи минуле, а отже, спрощуючи і маніпулюючи ідеями, 

символами і образами та емоціями, які вони викликають. Фрагментарність 

міфологічного простору пояснюється мозаїчністю сучасної культури, що 

конструює людину-масу, в тому числі засобами мас-медіа, що мають масовий 

характер, поширюючи міфи, замінюючи за свідченням, С. Кара-Мурзи, 

«гуманітарну культуру культурою мозаїчною» [185, с. 51]. Міфологізація у 

віртуальному просторі мас-медіа є одним із типів інтерпретації реальності і має, 

як правило, деструктивний для соціуму характер.  

Формування віртуального простору має свої механізми і зв’язки 

віртуального простору із іншими типами соціального простору визначаються 

системою полів, що беруть участь у його творенні. Репрезентації соціального 

простору А. Петренко-Лисак пропонує визначати на таких координатах: 

художній простір (візуальний світ/візуальне поле, образи, форма, часопростір, 

концептуальний простір, перцептивний простір), архітектурний простір 

(фактори організації простору, мікропростір, мезопростір, макропростір), 

міфологічний простір (міфологічний локус, бінарно-ритмічні опозиції, 

просторовий міф), мовний простір (мовна ситуація, мовний ареал, мовна 

спільнота, мовна репрезентація, картина світу, дискурсивний простір, 

просторові метафори, типи хронотопу), інформаційно-комунікаційний  простір 

(інформаційний простір, семантичний простір, структура інформаційного 

простору, комунікаційний простір, інформаційно-комунікативне середовище, 

медіа-простір (медійований, медіатизований, медійний), інформаційно-

комунікаційний  простір), кібервіртуальний простір (віртуальне середовище, 

кіберпростір, кібервіртуальний простір) [562]. Медіапростір, який вона 

визначає в контексті інформаційно-комунікаційного простору може бути 
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розглянутий в контексті трьох названих типів (медійований, медіатизований, 

медійний), проте мас-медійний дискурс реалізує складну систему зв’язків із 

різними типами простору, на різних рівнях своєї будови.  

Частина просторів є традиційною системою творення віртуального 

простору. Це відтворення реальності в різних формах та за допомогою 

специфічних засобів. До них належить культурний простір із підпросторами 

(полями). 

Культурний простір формується в контексті медіа-культурних практик, 

адже медіапростір передбачає створення і поширення духовного простору. 

Водночас, проблемою творення культурного простору через мас-медіа є 

формування особливого типу реальності – медіареальності. Завданням мас-

медіа є забезпечення роботи комунікаційного поля, де вони виконують роль 

медіаторів, які пропонують мозаїку соціальних уявлень, котрі здійснюють рух в 

соціальному просторі окремого суспільного утворення.  

Культурний простір оперує трьома видами змістів (знання, цінності, 

регулятивні парадигми), які формуються в соціальному просторі на ментальній 

основі. Культурний простір визначає структуру соціального простору, 

особливості комунікації, набір культурних сценаріїв, феноменів тощо.  

Мас-медіа є популяризаторами, поширювачами культури, а також 

засобами творення культурних артефактів. Звідси походить розуміння 

медіакультури як прояву буття суспільства. Н. Зражевська уточнює, що 

медіакультура є культурою передачі «змістів, знаків, образів в суспільстві 

людей. По суті, медіакультура охоплює собою не тільки мас-медіа, а й усі 

явища, пов’язані з посередницькою місією у передачі інформації» [165, с. 72]. 

Поняття соціальної культури виявляється в тих змістах, цінностях, ідеалах, що 

виробляються суспільством і закріплюються як еталонні форми. Отже, культура 

мислиться як частина соціокомунікаційних процесів, адже вона бере участь у 

формуванні системи уявлень, котрі стають основою структурування 

соціального простору.  
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Творення змістів у культурному просторі відбувається внаслідок 

освоєння світу та його рефлексії художнім способом. Змісти традиційно 

поділяють на три основні типи: знання (пізнання), цінності (оцінки, ціннісні 

уявлення), регулятиви (регулятивний смисл, правила або вимоги поведінки). 

Художня рефлексія дозволяє продемонструвати основні уявлення сучасності, 

адже вона в найбільш абстрактих художніх формах презентує актуальні 

проблеми суспільства. На думку Є. Подольської, культура синтезує систему 

чинників духовного світу. Культуру вона визначає як «соціальну інформацію, 

яка зберігається і накопичується у суспільстві за допомогою створюваних 

людьми знакових засобів» [336, с. 23]. Мас-медіа беруть активну участь у 

творенні культурних артефактів, а також здійснюють рух культурних змістів у 

соціальному просторі й створюють віртуальнийпростір через художні системи. 

Культура є структурою змістів, що закріплені в символах, а в мас-

медійному дискурсі вона є середовищем для відтворення реакції людини на 

зміни світу, формування світогляду. Масовий характер мас-медіа забезпечує 

циркуляцію нових змістів. Художній простір є адаптованим світом реальності, 

який людина може сприймати як умовну реальність. Вона може довіряти або не 

довіряти зображеному, проте це дає їй можливість приймати нові змісти. 

Наприклад, книжка Є. Положія «Іловайськ» є прикладом творення реальності, 

яку важко приймати в новинних зведеннях в контексті Російської агресії, вона 

пропонує авторський варіант виживання сучасного українця в кризовій 

ситуації. Твір стає посередником, виявляючи медіальність (посередництво між 

реальністю та її сприйняттям). Формування і розширення українського 

сегменту в українському інформаційному просторі неможливе без художнього 

освоєння дійсності, що є одним із медіумів нових змістів.  

Художня література як один із соціальних інститутів суспільства може 

бути ефективним медіатором. Художній простір оперує художніми образами як 

засобом пізнання світу, способом моделювання віртуальної реальності. Його 

характеризують асоціативність, метафоричність, парадоксальність. На відміну 

від документу, художній твір містить знання (емоції, вольові дії), він є, 
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насаперед, естетичним досвідом, а не лише джерелом інформації. Художня 

література належить до генералізаційних інститутів (поряд із мас-медіа, 

науковим та освітнім інститутами), тому здійснюючи відбір і творення змістів 

робить це засобами художнього слова. Потребу нової літератури, яка 

відрефлексовує актуальні події сучасності, відчуває українське суспільство. 

Свідченням цього є значна популярність заходів книжкової промоції в Україні. 

Проте найбільш популярним та ефективним засобом впливу є кіно як тип 

мистецтва, що передає безпосередньо легкозасвоювані готові образи соціальної 

поведінки. Він є важливим елементом продукування «власного» простору для 

будь-якої держави, прикладом якого може бути кінопродукція США 

(кінофільми, телесеріали, мультиплікаційні продукти), яка просуває ідеологію 

та уявлення, котрі транслюють самоідентифікації, бажані для певних форм 

соціальних взаємодій: авторитет держави у світі (супердержави), гендерна 

рівність і толерантність, символи соціального порядку, моделі протистояння 

«свого» і «чужого» світів, що демонструють моральні перемогу та стимулюють 

патріотичні почуття. 

Художній образ є культурним феноменом та способом представлення 

дійсності у віртуальному просторі мистецької творчості. Творчий простір 

використовує художній образ для адекватного сприйняття його аудиторією в 

системі культурних домінант та естетичної вмотивованості віртуального світу, 

відображеного у творі.  

Постмодерна епоха трансформує художній образ, надаючи йому нових 

обрисів, в яких актуалізується його сутність медіатора та учасника мас-

медійного простору. Естетичне знання також змінює свої параметри, а 

комунікація з лінійної автор-твір-читач переходить на нелінійну, додаючи 

мультимедійні компоненти та інтерактив. В контексті кіберпростору, в якому 

діє художній образ, мова йде, як вказує К. Шевчук, про кіберсприйняття, де 

інтерфейси «є свого роду репрезентацією, оскільки вибірково організовують 

процеси перцепції і впорядкування представленного світу» [530, с. 99]. 

Культурне транскодування можливе в умовах нових медіа на основі володіння 
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комп’ютерною технологією та продукування культурних змістів (артефактів), 

що виводить користувача на новий рівень творчого простору.  

Образ є одним із каналів телекомунікації, а М. Яковенко пропонує його 

розглядати як спосіб мислення. Створюваний засобами мас-медіа образ, на його 

думку, набуває стійких рис: «саморух, саморозвиток; багатозначність та 

недоговореність; єдність одиничного та загального; єдність розуму та почуття; 

єдність об’єктивного та суб’єктивного, бо особистість творця входить у образ; 

неповторність, оригінальність» [550]. Образ є втіленням авторської концепції, 

форма організації простору і часу, універсальна категорія творення 

віртуального простору, проте в мас-медійному дискурсі він стає одним із 

факторів соціалізаційної концепції медіа продукту, адже він демонструє модель 

соціальної поведінки та форму реалізації особистості. Сучасне розуміння 

образу полягає у його вмінні перебудовувати соціопросторові виміри, 

переформатовуючи їх з метою подолання соціального простору або симуляції 

його подолання.  

Художній простір стає середовищем усвідомлення буття людини, 

важливих проблем сучасності, які автор інтерпретує як власний досвід 

виживання. Він є простором рефлексії, без якої неможливий рух соціуму вперед 

(поряд із науковим, котрий пропонує систематизацію людських знань іншими, 

відмінними від художніх засобами і методами). Художній простір активно 

використовує можливості новітніх медіа з метою поширення продукції та 

здійснення художньої комунікації.  

Іншим видом інтерпретації дійсності та створення віртуальної реальності 

користуються такі видии мас-медійного дискурсу як реклама та звʼязки з 

громадськістю. Окремим напрямком медіакультурного простору в мас-

медійному дискурсі є рекламний дискурс.  

Існує дві точки зору на мас-медійний дискурс: специфічний вид 

діяльності (журналістика, реклама, зв’язки із громадськістю та ін.) і будь-який 

дискурс, що реалізується в медіа (політичний, релігійний та ін.). Зважаючи на 
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це рекламний дискурс слід розглядати як дискурс, що продукується мас-медіа 

та реалізується в мас-медійному просторі.  

Рекламний дискурс використовує можливості як мас-медіа, так і директ-

медіа, він активно інтегрується в мас-медіа як частина «актуальної культури» 

(термін використовується в соціології на позначення культурних цінностей, що 

функціонують в суспільстві на певному етапі), виконуючи економічну, 

соціальну, ідеологічні функції. Традиційна структура стосунків реклами та мас-

медіа будується на взаємній бізнесовій залежності – продаж простору для 

реклами та обсяги аудиторії мас-медіа. Як вказує Н. Лисиця, для виробників 

символічної продукції, котра може бути конкуретноспроможною на 

інформаційному ринку, можна визначити ряд критеріїв: врахування аудиторії 

споживачів символічної продукції; якість і значущість інформації; 

різноманітність та доречність способів передачі реклами; розуміння сфери 

діяльності, в якій пропонується інформаційний продукт [252, с. 11]. Рекламна 

комунікація передбачає відгук у якнайширшої аудиторії і різні типи мас-медіа 

пропонують власні можливості для впливу на споживача.  

Віртуальний світ рекламної продукції має свої характеристики. Широка 

аудиторія і оперування соціальними міфами, що були історично сформульовані 

в ідеях консюмеризму – філософії споживання, базованими на принципах 

соціальної рівності та можливості долання соціальних нерівностей 

наслідуванням форм соціальної поведінки є основою програми соціальної 

перебудови, за якою збільшення споживання товарів та послуг, що 

забезпечують бажані способи життя, робить цю систему безперервною. 

Рекламна комунікація полягає у творенні нового інформаційного продукту, що 

формує і переформатовує цю систему, здатну до самопідтримування.  

Реклама стає частиною культурних практик, формуючи естетичні канони 

та відображаючи масовий канон як естетичну позицію. Особливістю рекламної 

комунікації є чітка зорієнтованість на потреби споживача, розуміння цих 

потреб і виготовлення відповідної форми, що адаптує відображення 

запропонованого товару (послуги) до адекватного її сприйняття. Реклама здатна 
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формувати естетичні смаки, вона так само як і мистецтво, використовує модель 

гри для творення реальностей, коли віртуальна реальність стає одним із 

варіантів вибору. Володіючи ігровою формою, реклама на телебаченні 

пропонує власну систем розрізнень та ідентифікацій, що вбудовані в рекламні 

повідомлення. Інсценуючи реальність, вони спонукають споживача до 

наслідувань і маючи масовий характер формують соціальну поведінку.  

Рекламний дискурс та PR-дискурс є специфічними формами соціальної 

взаємодії, як зазначає В. Березенко, «сучасні форми PR-комунікації як 

складової соціальної комунікації формують особливе субкультурне середовище 

і стають способом реалізації соціальних і повсякденних (особистісних) 

дискурсів» [23, с. 127]. Мас-медіа дозволяє створювати публічний дискурс, 

транслювати іміджі, соціально конструювати ідеології та здійснювати 

підтримку цих ідеологій у боротьбі з легітимізацію певних смислів і форм 

соціальної поведінки. Мас-медіа стають тим простором, що дозволяє 

реалізувати конкурентну боротьбу для отримання комерційної вигоди та 

символічної влади. Репрезентація публічності дозволяє формувати способи 

життя та моделі поведінки, вони є динамічними і закріплюють соціокультурні 

стереотипи і формули успішності. Це віртуальний простір, який активно 

просуває змісти та актуалізує певні події і соціальні практики. 

Творення віртуального простору в мас-медіа відбувається неоднорідно. 

Мас-медійний дискурс складається із різних дискурсів, серед яких найбільш 

актуальними, за визначенням Н. Лумана, є «новини/репортажі, реклама, 

розваги» [259, с. 103]. Це ті площини, які реалізуються як форми мас-медійної 

комунікації, створювані різними соціальними інститутами: журналістики, 

реклами, кіно та ін., що мають власну структуру, форми взаємодії із 

аудиторією, системи кодування та творення репрезентацій соціального 

простору. Відповідно віртуальний простір мас-медіа більшою мірою складають 

ці медійні практики. 

Конструювання соціальних реальностей в мас-медійному дискурсі 

відображає  інтереси соціуму та соціальні практики, які в ньому здійснюють 
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соціальні інститути, формуючи контрукти та здійснюючи боротьбу за їх 

легітимізацію. Мас-медіа є найбільш успішним медіатором панівних уявлень 

про світ, тому боротьба за можливість проголошувати їх через мас-медіа 

демонструє рівень соціальної системи держави. Україна має олігархічну 

систему будови економіки та відповідно мас-медіа є власністю тих або інших 

олігархічних груп і презентують боротьбу цих груп за символічний капітал у 

медіапросторі. Віруальний простір відображає найбільш гострі проблеми 

сучасного суспільства і здійснює їх інтерпретацію, що викривлює реальність:  

- спотворення реальності (міфологізація, ритуалізація та ін.), 

- симулювання подій (фейкові матеріали), 

- створення альтернативних реальностей,  

- фрагментація соціальних практик, відсутність контексту подій. 

Ці форми творення віртуального простору є загрозою інформаційній 

безпеці та психологічні атмосфері  суспільстві. Репрезентації в медіа 

створюють унікальні світи, які будуються на основі цінностей. Поняття 

репрезентації мислиться як правдиве зображення, проте філософія постмодерну 

констатувала відсутність єдиної істини, відносність наукового знання, тому 

репрезентації можуть бути різними наративами, що мають право на існування, 

висловлюючи полярні ідеї і уявлення. Саме в цьому контексті можливим є 

розгляд репрезентацій як симулякрів.  

Репрезентації оперують поняттям реальності, проте виробники мас-

медійного продукту пропонують її бачення, а споживач може визначати її 

відповідність дійсності на основі власних уявлень про неї. Завданням мас-медіа 

є розширення досвіду реальності різними шляхами:  

- пропонувати розширене уявлення про події,  

- перевіряти правдивість або неправдивість отриманої інформації, 

- пропонувати користувачеві системи (схеми) оцінювання правдивості й 

неправдивості інформації.  

Сьогодні ж мас-медіа активно використовують моделі маніпуляції 

масової свідомістю із метою обійти критичність мислення аудиторії. 
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Репрезентації є соціальними конструкціями, які дозволять визначати змісти, 

ідентифікувати та класифікувати предмети, явища, процеси за певними 

ознаками, відносячи їх до визначених у суспільстві класів.  

Медійний менеджмен потребує вироблення принципів розробки стратегій 

посування в сучасних умовах. Як показав аналіз віртуального протору, мас-

медіа постає перед викликами, подолання яких можливе шляхом комплекного 

підходу: 

- мас-медіа мають орієнтуватись на взаємодію із користувачем медійного 

продукту, розвивати інтератактивність і широко використовувати цей 

інтструмент; 

- враховувати можливості ігрових технологій, інтертекстуальності; 

- реалізовувати настанову плюралізму, множинності варіантів досвіду; 

- сприяти саморегулюванню в галузі. 

Медіапростір як обмежений простір і вид соціального простору  створює 

систему залежності комунікації від його структур і технологій, котрі покликані 

поліпшувати соціальну взаємодію. Віртуальний простір є одним із різновидів 

прояву комунікації у медіадіяльності.  

 

 

Висновки до розділу 4 

 

 

Соціальний простір реалізується як відтворений простір. Ця реалізація у 

медіадіяльності відбувається на основі різних комунікаційних технологій, 

покликаних поліпшувати спілкування у суспільстві, а також ілюструють 

залежність комунікації від соціального простору і медіапростору зокрема.   

Аналіз репрезентації соціального простору, зокрема мовного 

структурування через концепти, гештальти, фрейми, сценарії виявив, що 

уявлення про світ формуються на основі певного типу культури. Це коди, 
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образи, метафори та ін. Всі вони працюють із творенням реальності, 

відображаючи, спотворюючи, імітуючи її або приховуючи відсутність 

реальності (симулякри Ж. Бодріяра). 

Мас-медіа в ідеалі мають адаптувати інформацію для споживача, проте 

саме це дає їм можливість використовувати маніпуляції. Використання 

когнітивних систем дає можливість не лише відображати інформацію, але й 

міфологізувати.  

У роботі розглянуто такі репрезентації: концепти (образ світу та його 

фрагмент), гештальти (цілісний образ через картинку), фрейми («рамки» 

денотативних ситуацій), сценарій (інтерпретація процесу), скрипти (схеми 

подій), концепт-інсайт (конструкція і функціональні її ознаки), медіамем 

(медіавірус), стереотипи, міфологеми, імідж. Всі ці репрезентації мають на меті 

покращувати сприйняття інформації, водночас, мають високий маніпулятивний 

потенціал. Українські мас-медіа використовують ці репрезентації з метою 

привернення уваги аудиторії до тих ідей, які відповідать інтересам їх власників 

та бенефіціаріїв, що провокує підвищення рівня «медіафренії» і має 

деструктивний вплив на суспільство. 

Існує два основні підходи до розуміння поняття віртуального простору: 

кібернетичний (результат взаємодії людини й комп’ютера) та традиційний 

(віртуальність як система симулякрів, породження технологічного розвитку 

суспільства і культури). Авторське бачення віртуального простору виходить з 

позиції її творення в мас-медіа з метою відображення реальності, соціального 

простору, а також розширення досвіду реальності, проте він має здатність 

трансформувати її до симулякрів. Для нього характерним є викривлення 

реальності під час інтерпретації фактів. Ці викривлення створюють ряд загроз 

для суспільства.  

Мас-медіа як соціальні інститути продукують конструкції розрізнень та 

розглядають репрезентації як способи опосередкованої комунікації. Обрання  

системи репрезентацій в медіа визначається мас-медіа, жанром, метою 

повідомлення тощо. 
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ВИСНОВКИ 

 

 

Соціальний простір пропонує систему суспільно-політичних, культурних 

та інших ідентифікацій для певного суспільства, котра реалізується в мас-

медійному дискурсі, формування соціального простору та його конструктів 

визначається комунікаційними потребами суспільства й запитами в моделях 

комунікації.  

1. Науковий дискурс про соціальний простір як контекст медіапростору 

презентував ідеї розуміння будови соціального світу та соціальної взаємодії. 

Розуміння просторовості як базової форми класифікацій уявлень про світ зазнає 

значних змін, корельованих перетвореннями сучасного світу, появою нових 

феноменів, ущільненням часу. Виділено три етапи вивчення соціального 

простору як універсальної системи просторових уявлень: 

- першим етапом було становлення соціального простору в науковому 

дискурсі модернізму після усвідомлення реальності соціального світу як 

системи соціальних явищ, зокрема, у морфології Е. Дюркгейма. П. Сорокін 

обґрунтовує поняття соціального простору як народонаселення в системі 

соціальних параметрів. Феноменологічний напрямок пропонує розгляд 

соціальних структур із точки зору індивідуальної свідомості.  

- постмодерні розробки презентують другий етап становлення 

інтелектуальних пошуків комунікаційної парадигми: структурні дослідження; 

постструктуралізм; проєкти соціальної географії як моделі соціальної 

просторовості, продукування простору, гіперпростір; психоаналітичний 

дискурс соціального простору в контексті комунікаційних систем; теорія 

соціального простору П. Бурдьє як модель соціальної комунікації із активною 

роллю мас-медіа – виробника панівних уявлень про світ.  

- третій етап демонструє новий інтелектуальний «поворот», який фіксує 

зміни у соціальній структурі, появу нових соціальних феноменів, котрі 
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потребують наукового осмислення. Перегляд понять просторовості в контексті 

глобалізації та міжкультурної взаємодії, зумовленої медіальністю суспільства, 

відбувається на основі нових поглядів на простір і просторове структурування 

як системи потоків та місць. Реалізація соціальнопросторових конструктів через 

мас-медіа. 

2. Період еволюції комунікаційних моделей соціального простору й ролі 

медіапростору у його формуванні обіймає період кінця ХІХ – початку 

ХХІ століття. Історичні пошуки тлумачення простору були зумовлені потребою 

рефлексії нових комунікаційних процесів, соціальної активності в просторі, 

переформатуванні простору за новими соціальними параметрами. Це дало 

можливість виділити основні етапи формування соціального простору від 

розуміння соціології простору як моделі соціальних відносин до виділення 

соціального простору як комунікаційної системи. Ці моделі П. Бурдьє, 

В. Верлена, Е. Дюркгейма, Г. Зіммеля, К. Леві-Строса, А. Лефевра, М. Оже, 

Т. Парсонса, П. Сорокіна, А. Шюца пропонували вимірювання соціальної 

стратифікації, ідеї асоційованості індивідів, висували просторові аналогії 

соціального простору (місто), поєднували соціальний простір і соціальний час. 

Авторська дефініція соціального простору як контексту формування 

медіапростору враховує його будову (систему підпросторів), абстрактність та 

відтвореність у людській свідомості, участь кожного із підпросторів у творенні 

конструктів. Медіапростір є сформованою в людській свідомості протяжністю, 

в якій підтримується комунікація в соціальному просторі за допомогою медіа. 

Тлумачення поняття соціального простору має в основі ідеї пошуку 

взаємозв’язку різних видів простору (П. Бурдьє, М. Кастельса) Структура 

соціального простору складається із системи просторів, що мають власну 

структуру та ієрархію. В цілому структура соціального простору як контексту 

медіапростору є трирівневою: просторові орієнтації за різними параметрами; 

соціальні інститути (види соціальних просторів і полів); соціальні комунікації. 

3. Медіапростір є специфічним підпростором, в структурі якого 

виявляються канали та мережі медіа й актори (медіаспеціалісти і платформи 
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медіавиробництва), які продукують конструкти. Медіапростір є платформою 

здійнення комунікації для усіх підпросторів, забезпечуючи їх доступом до 

каналів поширення інформації, готуючи інформацію за допомогою 

медіаспеціалістів. Отже, мас-медіа є активними учасниками творення інших 

видів простору – соціального, культурного, релігійного, освітнього та ін., 

виконуючи комунікаційну функцію посередника та інтерпретатора. 

Медіапростір є дворівневим терміном, що на першому рівні презентує 

матеріальні об’єкти виробництва та передачі інформації в контексті 

економічних, політичних залежностей та географічних координат. На другому 

рівні є віртуальним простором структурування соціальних об’єктів 

виробництва й передачі масової інформації. Це визначає його двошарову 

структуру: медіаактори та створюваний ними віртуальний простір соціальних 

конструктів, які формують уявлення про світ.  

Комунікаційні характеристики медіапростору визначаються формуванням 

уявлень про світ на трьох рівнях: соціальному (соціалізація особистості), 

просторовому (інтелектуальний ландшафт), комунікаційному (творення 

конструктів). Комунікаційною особливістю медіапростору є формування та 

поширення соціальних конструктів. Їх відбір і творення здійснюється на основі 

культурних традицій, актуальної соціально-політичної та економічної ситуації.  

Різні системи класифікацій медіапростору зумовлені потребою 

окреслення уявлень про реальність, які утворюють мас-медіа, а також 

враховують процеси її сприйняття. Із розвитком технологій мас-медіа 

отримують нові можливості реструктуризації соціального простору та 

використання нових потоків (наприклад, мережа як середовище взаємодії) для 

просування медіапродукції. 

4. Теорія поля передає варіантні фрагментарні простори, що мають 

власну структуру, види ресурсів, соціальних агентів. У гуманітарній сфері 

відомі два основних підходи до моделювання поля: соціопсихологічний 

(К. Левін) та соціальний (П. Бурдьє). Ознаками теорії поля є динамічність 
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структур, взаємозалежність видів полів, перспективність соціального 

управління (дії, взаємодії, відносини).  

Мас-медійні поля (журналістики, реклами, зв’язків із громадськістю; 

телебачення, радіо, преса) є специфічними видами просторових одиниць, що 

мають тісні зв’язки з культурним виробництвом, політичним та економічним 

полями, а також утворюють субполя. Вони є інструментом трансформації 

соціального простору, можуть перетворюватися на інструмент символічної 

агресії.  

Використання теорії соціального поля в дослідженнях мас-медіа дає 

можливість виявити його залежність від інших видів полів (політичного, 

економічного, культурного), інтенсивність їх участі у творенні певного мас-

медійного поля (феномену), використання маніпулятивних технологій, розподіл 

символічної влади. Надмірна інкорпорація медіапростору з політичним й 

економічним просторами є загрозою дисгармонійної комунікації в суспільстві. 

5. Медіапростір України відчуває на собі значні впливи політичної та 

соціально-економічної ситуації, яка зумовлена зовнішніми і внутрішніми 

чинниками: зовнішня військова та інформаційна агресія, реформування в усіх 

сферах суспільної діяльності, розвиток технологій медіакомунікації. 

Статистичні дані й дані моніторингів демонструють швидкий розвиток новітніх 

медіа, зростання обсягів використання інтернет-ресурсів, зміни в стратегіях 

менеджменту медіавиробників. Ці виклики сприяють розвитку 

медіакомунікацій та ілюструють такі тенденції розвитку медіпростору України: 

- зменшення частки російського контенту в українському 

інформаційному просторі; 

- створення умов розвитку громадянського суспільства та 

медіаграмотності; 

- пошуки медіа нових шляхів функціонування, вироблення та поширення 

медіапродуктів; 

- формування умов для саморегуляції у медіа. 
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Авторська модель соціального простору, в контесті якої пропонується 

визначення ролі медіапростору в його формуванні, базується на принципах 

математичного моделювання за допомогою «Системи обробки результатів 

експертного оцінювання» та дозволяє продемонструвати залученість кожного з 

підпросторів до формування соціальних конструктів. Для отримання даних 

було проведено експертне опитування. Оцінки та відповіді експертів 

зафіксували дисбаланс підпросторів соціального простору України, його 

заполітизованість, а також недостатню залученість освітнього й культурного 

просторів у формуванні соціальних конструктів, що визначає перспективи 

розвитку цих сфер. Також у моделі відзначено значну роль медіапростору в 

формуванні соціальних уявлень про світ та підтверджено думку, що 

медіапростір здійснює комунікацію із суспільством для всіх підпросторів. 

Отримана модель дає можливість діагностувати ступінь участі підпросторів у 

формуванні конструктів. Медіапростір складають медіаполя, які відбирають, 

продукують і поширюють соціальні концепти. 

6. Репрезентуючи соціальні уявлення про світ, дискурси наділені 

рамковим простором, що дає можливість реципієнтові ідентифікувати ці 

дискурси. Медіаполе формує медійний дискурс, утворюючи ієрархії видів 

медіа, здійснюючи коригування інформаційних потоків та взаємодію з іншими 

полями.  

Мас-медійний дискурс має розгалужену систему класифікацій, найбільш 

поширеними серед яких є такі види: за каналом інформації, за функціональним 

типом медійних повідомлень, за типом медійних практик, за структурно-

семантичною будовою. Дискурсивні практики мас-медіа активно конструюють 

картини світу. Це конструювання ґрунтується на соціокультурній ідентифікації. 

Масова комунікація передбачає масове сприйняття медіадискурсу, яке й 

визначається спільною соціально-культурною основою. Дискурсивні практики 

мас-медіа передбачають процеси поширення, тиражування, кодування, 

розгортання, під час яких обробка інформації включає удосконалення форм 

конструктів з метою керування масами. 
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Творення конструктів у медіадискурсі визначається: 

- взаємодією різних типів полів під час формування мас-медійного 

дискурсу, участю ідеологічних конструкцій; 

- відтворенням когнітивної моделі соціокультурного простору, 

презентацією світу; 

- взаємодією дискурсів у медіапросторі; 

- активністю систем, що самоорганізуються (синергетичний підхід); 

- панівними дискурсивними моделями соціального управління. 

Реалізація соціальної взаємодії відбувається в контексті соціального 

простору із соціальними контруктами, рухами яких оперують соціальні 

інститути через символічні системи. Сприйняття соціального простору 

здійснюється в контексті культурологічної парадигми, адже просторові 

практики є соціально та культурно зумовленими. Система соціально-

просторових вимірів у мас-медійному дискурсі корельована різними системами 

ієрархій та шарів, за якими можуть розташовуватися уявлення про світ. Ці 

системи є рухомими й організованими різними медіумами, одним з 

найпоширенішим з яких є мова. Відповідно мовне структурування проходить за 

двома напрямками, які виділено в гуманітарних дослідженнях: соціальна 

репрезентація та індивідуальні когнітивні структури. Авторське бачення цієї 

проблеми ґрунтується на розумінні колективної ідентифікації і творенні 

конструктів у межах соціальних інститутів, які забезпечують їхній рух у 

соціальному просторі. Мас-медіа є інститутом продукування оперативної, 

одночасно трансльованої та фрагментованої інформації. 

Змісти є частиною соціальної комунікації, матеріальними носіями яких є 

знаки-посередники, що виявляються у різних видах дискурсів. Структури 

уявлень про світ мають вербальне вираження та візуальне, корельоване 

словесним. Мас-медіа притаманні різні види просторів презентації інформації – 

текст, звук, зображення. Мас-медіа як медіуми соціальних змістів є матеріалами 

соціальних практик, що виробляють соціопросторові координати та 

забезпечують їх змістове наповнення. Візуальність, звук, використання різних 
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площин презентації інформації посилюють вербальні компоненти, які є 

основною розпізнавання візуальних образів. 

7. Когнітивні репрезентації соціального простору пропонують моделі 

картин світу в формі національних ландшафтів. Вони виявляються в мові та в 

системі символічних структур. Мас-медіа як інститут творення та поширення 

конструктів бере участь у формуванні цих картин світу з використанням схем, 

що ґрунтуються на культурно-національних уявленнях про світ.  

Одним з основних об’єктів когнітивних досліджень є концепт як 

лінгвокультурна форма відображення соціального простору в мас-медійному 

дискурсі. Він утворює ті фрагменти, які включаються в концептосферу та 

входять до соціальної пам’яті, формують широкі пласти соціальних уявлень. 

Кожна національна картина світу наповнена концептами, які відображають 

колективну інтелектуальну діяльність щодо структурування соціального 

простору та його реструктурування. Отже, концепти є національно й культурно 

зумовленими структурами, розуміння яких визначається приналежністю 

індивіда до конкретних соціальних груп, носіїв певних цінностей, усвідомлення 

координат «свого» та «чужого» простору. Ця риса концептів виявляється в мас-

медійному дискурсі у двох типах: концепти, що з’явилися в процесі соціальних 

практик через відображення реальності, та конструйовані форми 

альтернативної реальності (викривлені репрезентації, симулякри). Форми 

другого типу здійснюють деструктивний вплив на інформаційні потоки і 

розглядаються в контексті інформаційних загроз – породження 

дестабілізаційних явищ (наприклад, медіафренії).  

Основними формами когнітивних репрезентацій соціального простору в 

мас-медіа є: 

- концепти як ментальні репрезентації смислів; 

- гештальти як орієнтири для ідентифікації смислів, цілісні системи; 

- фрейми як рамки денотативних ситуацій, структури знань (здійснюють 

фреймування та рефреймування); 
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- сценарії як форми динамічних фреймів (беруть участь у творенні 

ритуалізації в мас-медіа), складаються зі слотів, елементів алгоритмів або 

інструкцій розуміння смислів; 

- скрипти як схеми подій мають попереджувальний характер і 

передбачають послідовність певних сцен; 

- концепт-інсайт ґрунтується на інтелектуальній здатності оцінки.  

Ці репрезентаційні структури демонструють особливості сприйняття 

об’єктів, їх структурування, містять інформацію про змісти в колективній 

пам’яті. Поряд з репрезентаційними структурами, що покращують сприйняття 

інформації, структуруючи її на вербальному рівні, однією з одиниць 

медіапростору є медіамем, що має вірусну природу, спільну основу з 

концептом, фреймом, скриптом, гештальтом за різними ознаками як одиниця 

інформації з чіткою соціокультурною зумовленістю. Медіамеми входять до 

складу поп-культури, презентуючи культурну комунікацію та виконуючи 

функцію соціальних регуляторів, а також беруть участь у маркуванні «свого» та 

«чужого» простору.  

Стратегія соціального пізнання в мас-медійному дискурсі виявляється у 

формі стереотипів, які мають соціокультурний контекст, здійснюють 

генералізації (спрощуючи інформацію), формують соціальні структури та є 

регуляторами соціальної поведінки. Одним з аспектів стереотипізації є 

медіастереотипізація, трансльована в контексті легітимних уявлень про світ, 

сформованих соціальними інститутами. Мас-медіа підтримують процеси 

соціального конструювання, їх символічна продукція набуває міфологізації та 

ритуалізації. Формування стереотипів відбувається шляхом міфологізації.  

Мас-медіа є учасниками перетворень у соціальному просторі, що 

простежується в зміні історичних формацій у контексті соціопросторових 

вимірів: творчий простір друкованих медіа, перцептивний простір телебачення, 

віртуальний простір інтернет. Мас-медійний дискурс формується різними 

медійними формами, які транслюють соціальні уявлення про світ, поряд з тими 

типами, які є відображенням внутрішньої його структури (телевізійний, 
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радійний, друкованих медіа, а також журналістський, рекламний, піар-дискурс), 

простежується система просторів-реальностей: реальний, концептуальний, 

перцептуальний, віртуальний, кібернетичний.  

Медіапрактики характеризують площину взаємодії, що забезпечує 

перетин фактичного та медіативного просторів завдяки інтерактивності, яка дає 

можливість виводити медіакомунікації за межі одностороннього напрямку 

інформації: від соціального інституту через медіум до реципієнта, залучаючи 

зворотний зв’язок. Специфічною рисою медіадискурсу є творення основ нової 

соціальності.  

Мас-медійний дискурс є динамічною системою, у його творенні активну 

участь беруть міфологічний, культурний, художній, рекламний простори. Вибір 

саме цих площин формування мас-медійного дискурсу пов’язаний з 

частотністю використання технологій цих символічних конструкцій та участю 

у репрезентації соціального простору в мас-медіа. 
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(м. Казань, 2013, форма участі – заочна). 

12. «Дискурс современных масс-медиа в перспективе теории, социальной 

практики и образования» (м. Бєлгород, 2014, форма участі – заочна). 

13. «Критерії діагностики та методики розрахунку впливу медіа» (м. Київ, 

2014, форма участі – очна). 

14. «Мова. Суспільство. Журналістика» (м. Київ, 2014, 2015, 2016, форма 

участі – очна). 

15. «Масова комунікація: історія, сьогодення, перспективи» (м. Луцьк, 

2014, форма участі – заочна). 

16. «Сучасний мас-медійний простір: реалії та перспективи 

розвитку» (м. Вінниця, 2014, форма участі – заочна). 

17. «Психолінгвістика в сучасному світі» (м. Переяслав-Хмельницький, 

2014, форма участі – заочна). 

18. «Фундаментальные и прикладные исследования в Америке, Европе и 

Азии» (м. Окленд, Нова Зеландія, 2015, форма участі – заочна). 
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19. «Стандарти журналістики та професійної освіти в період суспільних 

трансформацій (до 60-річчя факультету журналістики Львівського 

університету)» (м. Львів, 2015, форма участі – заочна). 

20. «Український соціум та медіа: динаміка взаємодії», (м. Київ, 2015, 

2016, форма участі – очна). 

21. «Актуальні проблеми медіаосвіти в Україна та в світі» (м. Запоріжжя, 

2016, форма участі – очна). 
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ДОДАТОК Б 

 

Рейтинги довіри у світі до Росії і Путіна від Pew Research Global 2013-

2017 рр. (https://www.pewresearch.org/global/2014/07/09/russias-global-image-

negative-amid-crisis-in-ukraine; https://www.pewresearch.org/global/2017/08/16/ 

publics-worldwide-unfavorable-toward-putin-russia). 

 

https://www.pewresearch.org/global/2014/07/09/russias-global-image-negative-amid-crisis-in-ukraine
https://www.pewresearch.org/global/2014/07/09/russias-global-image-negative-amid-crisis-in-ukraine
https://www.pewresearch.org/global/2017/08/16/
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ДОДАТОК Б 1 

 

 

Стратегії інформаційного впливу Кремля. Індекс інформаційного впливу 

Кремля 2017. Спільний звіт за результатами дослідження. К.: ГО Детектор 

Медіа, 2017. С. 40–41. 

 

Початкові етапи інформаційної війни, яка є частиною гібридної війни 

Кремля проти України, детально описані в аналітичних звітах українських та 

європейських аналітичних центрів. Із початком революційних дій у Києві в 

листопаді 2013 року уряд РФ діяв за алгоритмом «дезінформування — 

дестабілізація — створення образу ворога — легітимізація вторгнення». У 

цьому Кремль покладався як на російські засоби масової інформації, так і на 

розгалужену мережу агентів усередині України (підконтрольні медіа, місцеві 

еліти, політичні партії, ОГС, Чорноморський флот, церква). Найсильнішого 

впливу зазнали регіони півдня та сходу України в розрахунку на те, що місцеві 

громадяни підтримають «русскую весну». 

Починаючи з осені 2014 року тактика Кремля змінилася. Стало очевидно, 

що донбаський сценарій в інших регіонах України не матиме успіху; тож 

Кремль почав робити ставку на окремі спецоперації для дестабілізації України 

зсередини. Кінцевою метою інформаційного впливу Кремля є припинення 

Україною спротиву російській агресії й відновлення миру на умовах Москви. 

Культивування суспільних настроїв, не сумісних із продовженням опору. 

В 2014-15 роках у різних регіонах країни відбувалася інсценізація «бунту 

матерів». Показові демонстрації жінок, які протестували проти мобілізації; 

круглі столи та інші публічні заходи на відповідну тематику були спрямовані на 

зрив мобілізації, створення картинки для закордонних медіа, підриву бойового 

духу солдат. 

Через соцмережі та ЗМІ нагніталася ненависть до мешканців Донбасу й 

Криму, звинувачення їх у тому, що вони не чинили опору «зеленим 

чоловічкам»; переконання, що вони ніколи не були справжніми громадянами 

України й за них немає сенсу воювати. 

Російська пропаганда дедалі більше поширює переконання про 

неспроможність України бути незалежною державою; про нездатність 

українських еліт керувати країною; про незворотність повернення назад до 

складу Росії. Ідеї України як failedstate також підтверджує інший наратив — 

України як місця хаосу; неконтрольованих банд націоналістів, які стоять вище 

закону; або навпаки — олігархічного диктату, коли людей просто 

використовують для збагачення групи багатіїв.  

Підживлюється соціальна втома від війни, апатія, невіра в перемогу; мир 

за будь-яку ціну подається як очікуване вирішення економічних та соціальних 

проблем. Росія позиціонується як давній партнер, дружня країна, псувати 

стосунки з якою було помилкою. Перебільшується економічна та військова 

міць Росії («нам її не подолати»). У кінці 2016 року експерти спостерігали 
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цілеспрямоване поширення меседжу про незворотність відновлення зв’язків із 

Росією8 . Як правило, відповідальність за початок війни в таких випадках 

покладається на Київ (який «не почув Донбас» і зацікавлений у продовженні 

війни). Зокрема, саме з такою риторикою виступає «Опозиційний блок».  

Підтримка проросійських політичних сил. Зміна політичної еліти в Києві 

на більш дружню до Росії є одним із найбільш зручних способів, яким Кремль 

може досягти своїх інтересів в Україні. В державі існує потужна політична 

сила, утворена колишніми соратниками Віктора Януковича — «Опозиційний 

блок»; саме вона намагається отримати політичні дивіденди за рахунок утоми 

від війни, обіцяючи покласти їй край (фактично капітулювати). Великий бізнес, 

який фінансує цю партію, володіє потужним медіаресурсом (зокрема 

телеканали «Інтер» та «Україна») і використовує його для поширення 

відповідних ідей і настроїв.  

Хоч наразі «Опоблок» виглядає як найбільш лояльний до Росії, завжди є 

вірогідність, що Кремль зможе домовитися з іншими бізнесово-політичними 

групами і перетягнути їх на свій бік. Тож є ризик, що дружні до Москви еліти 

прийдуть до влади навіть експлуатуючи патріотичну й антикремлівську 

риторику.  

Дестабілізація ситуації всередині України. Упродовж 2015–2017 років 

тривала робота з ескалації всіх можливих (латентних і потенційних) конфліктів 

в українському суспільстві. Уже згадувалася культивація ненависті до 

мешканців Донбасу та Криму. Окремі спецоперації було здійснено для 

дискредитації внутрішньо переміщених осіб; фабрикувалися фейкові новини 

про «поганих переселенців», які буцімто конфліктують із громадами через їхню 

мову, неетичну поведінку, публічну підтримку сепаратистів. Ці дії мали ефект: 

частково через них ВПО стикаються з численними фактами дискримінації. Для 

Кремля це дає подвійний результат: переселенці розповідають про вороже до 

них ставлення тим друзям, що лишилися на окупованій території, й тим самим 

підтверджують міфи і стереотипи, які там поширює Кремль про те, що решта 

України їх ненавидить.  

У 2014-му проводилася, а з кінця 2016-го знову активізувалася робота з 

дестабілізації прикордонних районів — місць компактного проживання болгар, 

румунів, поляків. Зусиллями місцевих агентів під виглядом громадських 

організацій штучно поширюється ненависть на етнічному ґрунті між 

українцями та представниками інших етносів.  

Кремль активно культивує протестні настрої серед громадян. Агенти 

кремлівського впливу активно використовують помилки чинної влади для 

нагнітання антиурядових настроїв. На порядку денному регулярно виринає 

«третій Майдан» — чергова примусова зміна влади в країні (але цього разу з 

набагато більш катастрофічними для державності наслідками). Приводами 

стають економічні проблеми, високі тарифи, недостатньо активні військові дії 

тощо. Таким чином для досягнення цілей Кремля мобілізуються не лише 

симпатики Росії, а й соціально вразливі прошарки населення й радикалізовані 

патріотичні групи.  
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Агенти впливу. Попри заборону на трансляцію російських телеканалів в 

Україні, громадяни мають доступ до російських медіа через супутник та 

інтернет. Проте лише 1 % громадян довіряє їм як джерелам новин . У 2015–17 

роках ключовими агентами російського інформаційного впливу були бізнесово-

політичні групи, дружні до Кремля. Саме вони контролюють діяльність 

політичних партій та володіють потужним медіаресурсом. Також велику роль 

відіграють соцмережі (передусім «ВКонтакте») та сумнівні інтернет-сайти. 

Важливим каналом впливу є Українська православна церква (Московського 

патріархату), а також місцеві еліти, дружні до Кремля (передусім на півдні та 

сході України). Також діє розгалужена мережа агентів у вигляді неурядових 

організацій.  

Інформаційна політика Кремля щодо окупованих територій полягає в 

їхній повній ізоляції від медійного простору України й легітимізації 

відторгнення цих територій. У кримських медіа спостерігається ігнорування 

теми України як чогось, що вже не стосується Криму; в 2014 році активно 

використовувалося кліше «острів Крим», що також мало підкреслити 

відсутність будьяких зв’язків півострова з «материком» (тобто рештою 

України). Подібний дискурс спрямований на те, щоби громадяни відчували 

себе повноцінними громадянами РФ і забули про свою належність до України.  

У східній окупованій зоні, навпаки, демонізація України, українців, 

українських Збройних сил є важливою складовою дискурсу. Україна 

демонструється як царина хаосу, свавілля фашистів, зубожіння й деградації 

народу; така реальність має лякати громадян і підкреслювати «успіхи молодих 

республік».  

На окупованих територіях особливо сильним є вплив кремлівських 

наративів, створених у першу чергу для самих громадян РФ: ностальгія за 

тоталітарним минулим; глорифікація Сталіна й перемоги в Другій світовій 

війні; культ особи Путіна; міф про «фашистів»; обгрунтовування прав Росії на 

геополітичне лідерство; мілітаристські та імперіалістські ідеї; гомофобія, 

традиціоналізм; антиамериканські та антиєвропейські настрої. Під дією цих 

наративів опиняються й мешканці решти України, споживаючи російський 

новинний і розважальний контент. 
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ДОДАТОК Б 2 

 

Дослідження українського телеефіру медіаконсалтингової компанії Media 

Resources Management за2014 рік. https://detector.media/rinok/article/110937/2015-09-08-

rosiiski-seriali-v-ukrainskomu-efiri-doslidzhennya/ 

 

 

 

 
 

https://detector.media/rinok/article/110937/2015-09-08-rosiiski-seriali-v-ukrainskomu-efiri-doslidzhennya/
https://detector.media/rinok/article/110937/2015-09-08-rosiiski-seriali-v-ukrainskomu-efiri-doslidzhennya/
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ДОДАТОК Б 3 

 

Дані звіту Factum Group Ukraine за листопад 2018 року https://inau.ua 

/sites/default/files/file/1811/dani_ustanovchyh_doslidzhen_iii_kvartal_2018_0.pdf 
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ДОДАТОК Б 4 

 

Обяг рекламно-комунікаційного ринку України 2018 (за даними Всеукраїнської 

рекламної коаліції) http://vrk.org.ua/news-events/2018/ad-volume2018.html 

 

 

http://vrk.org.ua/news-events/2018/ad-volume2018.html
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ДОДАТОК Б 5 

 

Статистика використання соціальних медіа в Україні за даними 

Statcounter Global Stat https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/ukraine 

 

 
 

 
 

https://gs.statcounter.com/social-media-stats/all/ukraine
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ДОДАТОК Б 6 

 

Дослідження аудиторії мас-медіа 2015, 2016 роки проекту USAID         

«У-Медіа» від Інтерньюз https://www.slideshare.net/umedia/usaid-umedia-annual-

media-consumption-urvey?ref=https://ms.detector.media/mediaprosvita/research 

/spozhivannya_ zmi_v_ukraini_2016_roku_populyarnist_facebook_zrostae_dovira_ 

do_rosiyskikh_media_znizhuetsya/ 

 

 
 

 

https://www.slideshare.net/umedia/usaid-umedia-annual-media-consumption-urvey?ref=https://ms.detector.media/mediaprosvita/research
https://www.slideshare.net/umedia/usaid-umedia-annual-media-consumption-urvey?ref=https://ms.detector.media/mediaprosvita/research
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ДОДАТОК В 

 

Закон України «Про інформацію» 
 

З А К О Н  У К Р А Ї Н И  

Про інформацію 

(Відомості Верховної Ради України (ВВР), 1992, № 48, ст.65 

Розділ III 

ДІЯЛЬНІСТЬ ЖУРНАЛІСТІВ, ЗАСОБІВ МАСОВОЇ 

ІНФОРМАЦІЇ, ЇХ ПРАЦІВНИКІВ 

Стаття 22. Масова інформація та її засоби 

1. Масова інформація - інформація, що поширюється з метою її доведення до 

необмеженого кола осіб. 

2. Засоби масової інформації - засоби, призначені для публічного поширення друкованої 

або аудіовізуальної інформації. 
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ДОДАТОК Г 
 

Список експертів та експертні оцінки 

 

1. Бєлінська Інна Володимирівна, кандидат філологічних наук, асистент 

кафедри соціальних комунікацій, Київський національний університет імені 

Тараса Шевченка. 

2. Боровик Анна Анатоліївна, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

доцент кафедри реклами та зав’язків з громадськістю, Дніпровський 

національний університет імені Олеся Гончара. 

3. Годунок Зоряна Валентинівна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри журналістики, Національний університет «Острозька академія» 

(м. Острог, Рівненська область). 

4.  Доценко Марія Володимирівна, кандидат філологічних наук, старший 

викладач кафедри журналістики, Донецький національний університет імені 

Василя Стуса. 

5. Євтушенко Олена Миколаївна, викладач кафедри журналістики та 

філології, Сумський державний університет. 

6.  Іванова Ірина Борисівна, доктор філологічних наук, доцент кафедри 

журналістики, Харківська державна академія культури. 

7. Кондрико Анастасія Андріївна, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, доцент кафедри видавничої справи та редагування, Запорізький 

національний університет.  

8.  Мельнікова Юлія Олександрівна, кандидат філологічних наук, доцент, 

завідувач кафедри соціальних комунікацій, Бердянський державний 

педагогічний університет. 

9. Нестеренко Олеся Анатоліївна, викладач кафедри журналістики, 

реклами та PR-технологій, Черкаський національний університет імені Богдана 

Хмельницького. 

10. Поліха Леся Ярославівна, кандидат мистецтвознавства, доцент, доцент 

кафедри журналістики Ужгородський національний університет. 
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11. Попович Юлія Олександрівна, асистент, кандидат наук із соціальних 

комунікацій, Чернівецький національний університет імені Юрія Федьковича, 

філологічний факультет. 

12.  Прокопенко Наталія Миколаївна, кандидат філологічних наук, 

старший викладач кафедри журналістики та філології, Сумський державний 

університет. 

13. Синоруб Галина Петрівна, кандидат наук із соціальних комунікацій, 

викладач кафедри журналістики, Тернопільський національний педагогічний 

університет імені Володимира Гнатюка. 

14.  Тулузакова Ольга Геннадіївна, кандидат філологічних наук, доцент 

кафедри журналістики, Чорноморський національний університет імені Петра 

Могили (м. Миколаїв). 

15. Тяпкіна Наталія Іванівна, кандидат філологічних наук, доцент, доцент 

кафедри видавничої справи та редагування, Запорізький національний 

університет. 

 

 

Оцінки участі підпросторів у формуванні контруктів 

 
 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 

Політичний 

простір 

5 5 5 6 5 5 2 5 4 4 3 5 2 4 5 

Освітній 

простір 

4 3 3 3 3 4 6 3 5 5 3 5 5 4 2 

Культурний 

простір 

2 3 2 3 2 4 6 3 4 4 4 4 6 5 2 

Медіапростір 5 6 6 6 5 5 6 4 5 6 5 5 4 6 4 

Юридичний 

простір 

2 3 3 3 3 3 2 2 5 3 3 5 3 6 2 

Економічний 

простір 

4 4 5 5 3 3 2 4 4 4 5 4 4 6 5 
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ДОДАТОК  Г1 

 

Комунікаційна модель медіапростору 
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ДОДАТОК Г 2 

 

Моніторинги регіональних новин «Детектор медіа» 

https://detector.media/regionalna-presaonlain/article/165324/2017-07-14-chi-varto-

chekati-mistsevikh-novin-vid-regionalnikh-media/ 
 

 

 
 

https://detector.media/regionalna-presaonlain/article/165324/2017-07-14-chi-varto-chekati-mistsevikh-novin-vid-regionalnikh-media/
https://detector.media/regionalna-presaonlain/article/165324/2017-07-14-chi-varto-chekati-mistsevikh-novin-vid-regionalnikh-media/
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ДОДАТОК Г 3 

 

Моніторинги новин ГО «Інститут масової інформації» 

https://imi.org.ua/monitorings/kozhna-tretia-novyna-v-rehional-nykh-onla-n-zmi-pro-

kryminal-doslidzhennia-imi-i28329 

 
 

https://imi.org.ua/monitorings/kozhna-tretia-novyna-v-rehional-nykh-onla-n-zmi-pro-kryminal-doslidzhennia-imi-i28329
https://imi.org.ua/monitorings/kozhna-tretia-novyna-v-rehional-nykh-onla-n-zmi-pro-kryminal-doslidzhennia-imi-i28329
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ДОДАТОК Г 4 

 

Моніторинг ГО «Інститут масової інформації» (2017) 

https://imi.org.ua/articles/doslidjennya-mediasituatsiji-zaporizkoji-oblasti-i155 

 

 

ДОСЛІДЖЕННЯ МЕДІАСИТУАЦІЇ ЗАПОРІЗЬКОЇ ОБЛАСТІ 

 

https://imi.org.ua/articles/doslidjennya-mediasituatsiji-zaporizkoji-oblasti-i155
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ДОДАТОК Г 5 

 

Рейтинг популярності футболу в країні: Україна на 22-му місці серед 

учасників Євро-2016. Сегодня. 5.06.2016. URL: https://ukr.segodnya.ua/sport/ 

tournaments/euro_2016/ratings/reyting-populyarnosti-futbola-v-strane-ukraina-na-

22-m-meste-sredi-uchastnikov-evro-2016-721919.html 

 

 

 
 

https://ukr.segodnya.ua/sport/%20tournaments/euro_2016/ratings/reyting-populyarnosti-futbola-v-strane-ukraina-na-22-m-meste-sredi-uchastnikov-evro-2016-721919.html
https://ukr.segodnya.ua/sport/%20tournaments/euro_2016/ratings/reyting-populyarnosti-futbola-v-strane-ukraina-na-22-m-meste-sredi-uchastnikov-evro-2016-721919.html
https://ukr.segodnya.ua/sport/%20tournaments/euro_2016/ratings/reyting-populyarnosti-futbola-v-strane-ukraina-na-22-m-meste-sredi-uchastnikov-evro-2016-721919.html
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ДОДАТОК Г 6 

 

Дослідження ГО «Інститут масової інформації» (2017) https://imi.org.ua/ 

articles/hto-vplivae-na-zmi-zaporijjya-i148. 

 

ХТО ВПЛИВАЄ НА ЗМІ ЗАПОРІЖЖЯ? 

Медіа “Мотор Січі” 
Телеканал “Алекс” стійко асоціюється із підприємством “Мотор Січ” та його 

президентом, народним депутатом В’ячеславом Богуслаєвим (парламентська 

група “Воля народу”). Але за структурою власності ТОВ “ТРК “Алекс” 

присутність авіапідприємства одразу не проглядаються. Одноосібним власником 

100% вказано Андрія Кононенка, а схематичне зображення структури виглядає як 

павутиння із офшорних компаній. 

Андрій Кононенко є співвласником ТОВ “Гарант Інвест”, що бере участь у 

структурі ПАТ “Мотор-Банк”. Фінустанова має безпосередній зв’язок із 

підприємствами “Мотор-Січі” - відповідного акціонерного товариства та страхової 

компанії. Так можна побачити опосередкований зв’язок між офіційним власником 

каналу “Алекс” та В’ячеславом Богуслаєвим. 

З “Мотор-Січчю” асоціюють ще одне ЗМІ - газету “Позиція”. Видавцем є ТОВ 

“Медіа-партнер”. Засновниками цієї фірми є ПАТ “Мотор Січ” та Страхова 

компанія “Мотор-Гарант”. 

 

 

https://imi.org.ua/%20articles/hto-vplivae-na-zmi-zaporijjya-i148
https://imi.org.ua/%20articles/hto-vplivae-na-zmi-zaporijjya-i148
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ДОДАТОК Г 7 

 

Показники довіри українців до ЗМІ різко змінились через мешканців 

Донбасу – моніторинг Інституту соціології 

https://detector.media/infospace/article/99290/2014-10-16-pokazniki-doviri-

ukraintsiv-do-zmi-rizko-znizilis-cherez-meshkantsiv-donbasu-monitoring-institutu-

sotsiologii 
 

Довіра громадян України до засобів масової інформації зменшилась приблизно в півтора 

рази за минулий рік. Про це повідомляє «Інтерфакс-Україна» з посиланням на результати 

дослідження Інституту соціології НАН України. 

  

«Сьогодні зафіксовано моніторингом «Українське суспільство» Інституту соціології НАН 

України різке падіння довіри до ЗМІ», - заявила завідувачка відділом соціології, культури і 

масової комунікації Інституту соціології НАН України Наталя Костенко під час презентації 

моніторингу теленовин за останній тиждень вересня. 

  

Вона зазначила, що ЗМІ є єдиним суспільним інститутом в Україні, до якого впала довіра. 

  

За словами пані Костенко, якщо минулого року 37% довіряли мас-медіа та 29% не довіряли, 

то в цьому році ситуація зворотна - лише 25% довіряють ЗМІ, а 47% не довіряють. При 

цьому в поточному році відзначається сувора регіональна диференціація рівня недовіри: від 

27% на Заході країни до 68% - на Донбасі. 

  

Наталя Костенко також зазначила, що такий моніторинг Інститут соціології здійснює з 1994 

року, і «за весь час спостереження вперше зафіксована така ситуація, коли рівень недовіри 

перевищує рівень довіри до медіа». 

  

Нагадаємо, 2013 року ЗМІ були серед соціальних інституцій, які мали найбільшу довіру 

населення. Про це, зокрема, свідчать дані загальнонаціонального опитування, проведеного 

фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва разом із соціологічною службою 

Центру Разумкова. 

  

«Детектор медіа» 

http://ua.interfax.com.ua/news/general/229044.html
http://ms.detector.media/material/19066
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ДОДАТОК Д 

 

Шкала диференціальних емоцій (Differential Emotions Scale – DES, 

К.Ізард, 1972). 

 

Зливков В.Л., Лукомська С.О., Федан О.В. Психодіагностика особистості 

у кризових життєвих ситуаціях. Київ : Педагогічна думка, 2016. 219 с. 

https://core.ac.uk/download/pdf/77241343.pdf 
 

Інструкція: «Оцініть, будь ласка, за 4-бальною шкалою, якою мірою кожне поняття описує 

ваше самопочуття на даних момент, поставивши відповідну цифру у правому стовпчику. 1- 

зовсім мені не підходить, 2- мабуть що так, 3 –так, 4 – абсолютно підходить мені». 

 

Шкали емоцій Сума Емоція 

Уважний Сконцентрований Зібраний  1. Інтерес 

Стан насолоди Щасливий Радісний  2. Радість 

Здивований Вражений Шокований  3. Подив 

Похмурий Сумний Зломлений  4. Горе 

Оскаженілий 

 

Гнівний 

 

Лютий  5. Гнів 

Відчуваю 

неприязнь 

 

Відчуваю відразу 

 

Відчуваю огиду  6. Відраза 

Презирливий 

 

Зневажливий 

 

Гордовитий  7. Презирство 

Зляканий 

 

Боязливий 

 

Стан паніки  8. Страх 

Сором’язливий 

 

Боязкий 

 

Конфузливий  9. Сором 

Стан жалю 

 

Винуватий 

 

Стан розкаяння  10. Провина 

 

Обробка результатів. Підраховуються суми балів за кожним рядком і ці значення 

вводяться у колонку «сума». Таким чином можна виявити домінуючі емоції, які дозволяють 

якісно описати самопочуття досліджуваного. Слід додатково порівняти результати складання 

сум окремих емоцій, а саме: K = (C1 + C2 + C3 + C9 + C10) / (C4 + C5 + C6 + C7 + C8) де K – 

https://core.ac.uk/download/pdf/77241343.pdf


440 

 

самопочуття, C1, C2, C3 ... – емоція під №1, №2, №3, № ... відповідно. Якщо показник К 

більше 1, то самопочуття в цілому позитивне, нерідко відповідає гіпертимному типу 

акцентуації, Якщо К менше 1 – самопочуття можна охарактеризувати як негативне або таке, 

що відповіднає дистимному (зі зниженим настроєм) типу акцентуації. 
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ДОДАТОК Д 1 

 

Ставлення населення України до внутрішньопереміщених осіб. Фонд 

Демократичні ініціативи імені Ілька Кучеріва. https://dif.org.ua/article/stavlennya-

naselennya-ukraini-do-vnutrishno-peremishchenikh-osib 
 

Прес-реліз 
 

Ставлення населення України до внутрішньо переміщених осіб 

 (результати опитування громадської думки 2015-2018 рр.) 

 

Моніторинг Інституту соціології НАНУ «Українське суспільство» – щорічне  

загальнонаціональне опитування населення, яке  з 2015 року висвітлює динаміку змін у 

ставленні населення до внутрішньо переміщених осіб (ВПО)  та оцінює суб’єктивний 

інтеграційний потенціал  громад, які приймають вимушених переселенців. Запитання щодо 

ставлення населення до ВПО, зокрема,  готовності місцевого населення до взаємодії з 

переміщеними особами на приватному, професійному та громадському рівнях, ставились 

респондентам протягом 2015-2018 років у всіх регіонах України за винятком Криму та 

окупованих територій Донецької й Луганської областей. Кожного року було опитано 1800 

респондентів віком від 18 років.  

Презентація опитування «Внутрішньо переміщені особи: реалії і перспективи» проводиться 

Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння 

громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів презентації є винятковою 

відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США. 

 

• Результати опитування підтверджують дані міжнародних та вітчизняних установ 

стосовно напрямків вимушеного переселення: переважна більшість переміщених внаслідок 

конфлікту осіб залишаються в Україні. Дані також свідчать про суттєве зменшення з 2015 

року кількості переміщених осіб, що перебувають за кордоном, у тому числі, сусідніх 

країнах (див. таблицю 1).  

 

• Пріоритетною територією розміщення ВПО в Україні є підконтрольні Україні райони 

Донбасу, що межують з зоною конфлікту, та Схід (Дніпропетровська, Харківська, Запорізька 

області), тож можемо стверджувати, що жителі цих областей найчастіше опиняються  у 

ситуаціях, що передбачають особисту взаємодію з вимушеними переселенцями. Загалом по 

Україні  трохи менше третини опитаних особисто знайомі з тими, хто покинув свої домівки 

внаслідок нещодавніх подій у Криму та Донбасі. Найбільше ВПО  у підконтрольних Україні 

районах Донецької та Луганської областей –  майже вдвічі більше, ніж у інших регіонах.  

 

• Попри те, що масове переміщення населення внаслідок конфлікту стало для сучасної 

України новим викликом, з яким країна раніше не стикалась,  проблема вимушеного 

переселення не сприймається громадянами України як загроза, що, непокоїть населення 

найбільше. Проблема напливу біженців, переселенців та приїжджих хвилювала людей у 2015 

році не набагато більше, ніж тоді, коли проблеми ВПО в країні взагалі не існувало (для 

порівняння:  у 2012 році 10% опитаних вважали, що люди бояться напливу різних груп 

мігрантів, у 2014 – 14%, у 2015 –  15%, у 2016 – 20%, у 2017 – 13%, у 2018 – 12%). Тобто з 

2014 до 2016 року стурбованість проблемою дещо зростала, але актуалізація загрози, на тлі 

стрімкого зростання числа переселенців, не була значною, а з 2017 р. впала до передвоєного 

https://dif.org.ua/article/stavlennya-naselennya-ukraini-do-vnutrishno-peremishchenikh-osib
https://dif.org.ua/article/stavlennya-naselennya-ukraini-do-vnutrishno-peremishchenikh-osib
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рівня. А серед найбільших суб’єктивних загроз у 2018 році респонденти назвали зростання 

цін (74%), безробіття (58%) та невиплату зарплат та пенсій (57%) (див. таблицю 2). 

 

• Оцінюючи умови, яких найбільше не вистачає ВПО з Донбасу (тих, що виїхали з зони 

конфлікту до інших регіонів України), респонденти назвали, передусім, можливість 

повернутися додому в будь-який час (34%). На другому місці – можливість знайти легальну 

роботу (29%) (див. таблицю 3).  

 

• Дослідження конфліктів в інших країнах свідчать про те, що у разі, якщо повноцінної 

інтеграції переміщених осіб не відбувається протягом тривалого часу, особливо в умовах  

можливого погіршення соціально-економічної ситуації та продовження воєнного конфлікту, 

навколо новоприбулих місцеве населення може утворювати атмосферу  недовіри. Результати 

опитування моніторингу 2018 року підтверджують зазначену тенденцію (див. табл. 4–5). 

Зокрема, за рік  зменшився  з 41,5% до 31% відсоток  опитаних, які згодні допустити ВПО з 

Донбасу  як громадян, які голосують на виборах Президента України, Верховної Ради або 

місцевих органів влади. За цей період також зменшилась з 24% до 15% частка респондентів, 

які готові допустити ВПО з Донбасу як отримувачів податкових, кредитних та інших пільг 

(див. таблицю 4).  

 

• Абсолютна більшість населення – 71% – переконані, що більшість переселенців з 

Донбасу вважають себе громадянами України з такими же правами та обов’язками, як у 

решти. Проте значна частина українців –  20% у цьому не впевнені, а на думку 8%,  ВПО не 

вважають себе такими громадянами України, як решта. Крім того, у 2017 році 15% та у 2018 

році 11%  опитаних були свідками конфлікту між переселенцями та місцевими (див. таблицю 

6). Найбільше таких конфліктів спостерігалося на Донбасі (на це вказали 25% жителів).   Як  

свідчать результати якісних опитувань (фокус-групи), негативне ставлення приймаючих 

громад до переселенців подекуди спровоковане надмірною, часто подвійною, підтримкою 

ВПО у прикордонних до зони бойових дій територіях, з боку місцевих та міжнародних 

організацій з гуманітарної допомоги.  

 

• Серед чинників, що впливають на міру дистанційованості приймаючого населення по 

відношенню до вимушених переселенців, найбільш значущими є фактори освіти (чим вона 

вища, тим дистанційованість менша). Особливо важливим є те, що чинник рідної мови 

респондентів не має вирішального впливу на готовність до взаємодії з переселенцями з 

Донбасу та Криму, переважна більшість яких є російськомовними. 

 

 

РЕЗУЛЬТАТИ ОПИТУВАННЯ 

 

Таблиця 1. Якщо серед членів Вашої сім'ї, знайомих чи друзів є особи, які покинули свої 

домівки внаслідок нещодавніх подій у Криму та Донбасі, то де вони зараз перебувають? 

(% по регіонах та загалом, 2018). 

 

 

 Захід Центр Півден

ь 

Схід Донбас Загалом 

Перебувають у тому 

населеному пункті чи області, 

де живу я 

5,3 11,2 9,8 12,8 14,5 10,5 

Перебувають в іншому 

населеному пункті чи області 

України (не там, де живу я) 

3,5 7,6 6,2 9,9 22,3 8,4 
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Перебувають у Росії, Білорусі, 

Молдові 

0,5 3,5 1,0 5,7 13,3 4,0 

Перебувають в інших країнах 1,3 1,7 0,5 0,7 2,4 1,3 

Не виїжджали, перебувають у 

зоні конфлікту 

 

4,5 

 

7,3 

 

5,2 

 

8,1 

 

25,9 

 

8,4 

Не мають вимушених 

переселенців серед членів 

 сім’ї,  знайомих   чи   друзів 

83,0 69,2 74,1 66,0 34,3 68,7 

 

Таблиця 2. Як Ви   вважаєте,   чого   люди   зараз   побоюються   найбiльше?* (%, 2014, 2015, 

2018). 

 

 2014 2015 2018 

 2014 2015 2018 

Зростання злочинностi 42,5 41,3 43,4 

Безробiття 60,2 70,3 57,8 

Нападу зовнiшнього ворога на Україну 59,6 51,8 36,9 

Мiжнацiональних конфлiктiв 35,0 20,1 20,1 

Мiжрелiгiйних конфлiктiв 12,3 7,8 14,7 

Напливу бiженцiв, переселенцiв i приїжджих 13,9 15,1 12,3 

Зупинки пiдприємств 36,0 38,7 27,4 

Повернення до старих порядкiв часiв застою 12,0 13,1 11,3 

Голоду 33,4 39,0 27,3 

Масових вуличних безпорядків 32,8 26,2 21,4 

Невиплати зарплат, пенсій тощо 60,8 68,5 57,0 

Зростання цiн 63,0 75,4 74,3 

Встановлення диктатури в країнi 16,8 17,4 19,1 

Розпаду України як держави 45,9 29,3 25,6 

Наслiдкiв катастрофи на Чорнобильськiй АЕС 9,2 12,2 12,2 

Зараження небезпечними для життя iнфекцiями  

(туберкульоз, СНIД тощо) 

 

17,4 

 

19,3 

 

23,2 

Холоду в квартирi 23,7 25,6 31,3 

Інше 5,1 3,7 0,5 

По-справжньому нiчого не бояться 1,8 0,9 3,4 

 

Таблиця 3. Як Ви вважаєте, чого найбільше не вистачає переселенцям з Донбасу, які виїхали 

з зони конфлікту та перебувають зараз в інших регіонах України?* (%, 2017) 

 
Можливості спілкуватися рідною мовою  3,7 
Можливості сприйматись у новому оточенні як «свої» 17,0 
Можливості підтримувати постійний контакт з їх рідними, які залишилися в зоні 

конфлікту 
23,7 

Наявності близьких знайомих у новому оточенні, яким вони довіряють, і які 

довіряють їм 
18,1 

Доступу до якісних медичних послуг, у разі потреби 9,4 
Можливості знайти постійну легальну роботу, у разі потреби 29,3 
Можливості орендувати житло, у разі потреби 18,4 
Можливості залишитись у новому місці назавжди, у разі потреби 8,2 
Можливість повернутися додому в будь-який час, у разі потреби 33,8 
Інше  0,8 
Вважаю, що переселенцям всього вистачає 14,2 
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Важко відповісти 16,7 

Таблиця 4. Чи згодні Ви допустити вимушених переселенців з Донбасу у тих чи інших 

якостях (від членів Вашої сім’ї до керівників України)?* (%, 2015, 2017, 2018) 

  
Можливості спілкуватися рідною мовою  3,7 
Можливості сприйматись у новому оточенні як «свої» 17,0 
Можливості підтримувати постійний контакт з їх рідними, які залишилися в зоні 

конфлікту 
23,7 

Наявності близьких знайомих у новому оточенні, яким вони довіряють, і які 

довіряють їм 
18,1 

Доступу до якісних медичних послуг, у разі потреби 9,4 
Можливості знайти постійну легальну роботу, у разі потреби 29,3 
Можливості орендувати житло, у разі потреби 18,4 
Можливості залишитись у новому місці назавжди, у разі потреби 8,2 
Можливість повернутися додому в будь-який час, у разі потреби 33,8 
Інше  0,8 
Вважаю, що переселенцям всього вистачає 14,2 
Важко відповісти 16,7 

 

Таблиця 5. Чи згодні Ви допустити вимушених переселенців з Криму у тих чи інших якостях 

(від членів Вашої сім’ї до керівників України)?* (%, 2015, 2017)  

 

Я згоден допустити вимушених переселенців з Донбасу як… 2015 2017 
Членів моєї сім’ї 23,8 29,7 
Близьких друзів 34,5 44,2 
Сусідів 54,7 67,6 
Людей, якими я керую: моїми найманими працівниками, підлеглими 

тощо 
 

22,0 

 

24,9 
Колег по роботі, які працюють на рівних зі мною посадах 38,1 41,1 
Людей, які мною керують: моїми працедавцями, начальниками, тощо  13,8 18,8 
Людей, які очолюють адміністрацію населеного пункту, де я зараз 

проживаю 
 

10,4 

 

15,4 
Людей, які очолюють міністерства або державні служби України 10,0 15,4 
Президента України 8,3 14,2 
Громадян, які голосують на виборах президента україни, верховної ради 

або місцевих органів влади 
 

27,9 

 

40,8 
Осіб, які отримують в україні податкові, кредитні чи інші фінансові 

пільги 
 

14,8 

 

24,6 
У жодній якості не згодний їх допускати 17,3 11,3 

 

 

Таблиця 6. Згодні Ви чи не згодні з наведеними нижче твердженнями? (%, 2017, 2018) 

 

  
 2017 2018 

Більшість переселенців з донбасу вважають себе громадянами України з таким ж правами та обов’язками, 

як у решти 

Так, згоден(на) 71,5 71,3 

Важко сказати, згоден(на) чи ні 20,1 20,4 
Ні, не згоден(на) 8,4 8,3 
Не відповіли 0 0 

Я був свідком конфлікту між переселенцем та місцевим (як, наприклад, сварка у черзі або інше 
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непорозуміння) 

Так, згоден(на) 15,0 11,3 

Важко сказати, згоден(на) чи ні 17,3 21,3 
Ні, не згоден(на) 67,1 67,4 
Не відповіли 0,6 0 

 

Презентація опитування «Внутрішньо переміщені особи: реалії і перспективи» проводиться 

Фондом «Демократичні ініціативи» імені Ілька Кучеріва в рамках Програми сприяння 

громадській активності «Долучайся!», що фінансується Агентством США з міжнародного 

розвитку (USAID) та здійснюється Pact в Україні. Зміст матеріалів презентації є винятковою 

відповідальністю Pact та його партнерів i не обов’язково відображає погляди Агентства 

США з міжнародного розвитку (USAID) або уряду США.  


